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Veerkracht bij de Werkplekarchitecten
Een jaar geleden vertelde een kabinetsmedewerker van minister Muyters bij de melding van de stopzetting 

van structurele subsidies voor Sterpunt Inclusief Ondernemen vanaf juli 2017 dat er vertrouwen was dat er 

voldoende veerkracht zou zijn in het werkveld om zich te herpositioneren in het actiedomein van de arbeidsin-

schakeling van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Enkele maanden geleden kregen we telefonisch van-

wege het kabinet Muyters de melding dat ze ook een 

projectsubsidie (een ingediend dossier van Sterpunt 

Inclusief Ondernemen, met duidelijke focus naar werk-

plekleren en werkgeversbenaderingen) niet zien zitten. 

Enige motivatie ontbrak.

Veerkracht dus. Voldoende zelfvertrouwen, wils-

kracht, energie en een gefundeerde overtuiging dat 

het werkveld van de Werkplekarchitecten een zinvolle 

bijdrage levert in de arbeidsintegratie van kwetsbare 

mensen. Ze dient bij onszelf gezocht en is ook voelbaar 

en te vinden bij de mensen op het veld. 

“Bij onderscheiden leden voel ik 
de gedrevenheid om opnieuw 
te innoveren.”

De talrijke projectaanvragen zijn er een toonbeeld van, 

naast de levend blijvende overtuiging dat er niet ge-

noeg kan worden geïnvesteerd in de begeleiding van de 

mensen.

Op de raad van bestuur van Sterpunt Inclusief Onder-

nemen van 28 september 2017 herkende ik die veer-

kracht. 

“De bestuurders van Sterpunt 
Inclusief Ondernemen kiezen 
opnieuw voor een nieuw drie-
jarig programma 2018 – 2020.”

Met duidelijke objectieven en uitrol, vanuit een onafhan-

kelijke positie naar de overheid, met oog voor partner-

schap en de focus op de mensen op de arbeidsmarkt met 

bijzondere ondersteuningsnoden.

Nu al kan ik aan de leden aankondigen dat onze Al-

gemene Vergadering op donderdag 14 december 2017 in 

uw agenda kan geprikt. Want daar worden de plannen 

ontvouwd en maken we concreet wat uw veerkracht in 

de feiten kan betekenen:  

• Samenwerking met sectoren. 

• Referentiebewijzen 2018 voor de bedrijven die aan 

de slag gaan met ons. 

• Partnerschap in DUO-day op 26 april 2018. 

Ondertussen zorgen we ervoor dat we elkaar niet kwijt 

raken onderweg. We plannen provinciale netwerkmo-

menten, we overleggen met de provinciale VDAB-direc-

ties en werken aan de uitrol met diverse sectoren en 

projectpartners.

Bert Boone dagelijks bestuurder
Opinie



Ondernemen en de Werkplekarchitecten om voor meer 

personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, 

die over voldoende leerpotentieel  beschikken om deze 

afstand naar het normaal economisch circuit te overbrug-

gen, inclusie op de arbeidsmarkt te realiseren. 

Met andere woorden: hoe kunnen we ook voor deze 

groep beschikbare arbeidskrachten inplacement ga-

randeren en voor de samenleving de inclusie van deze 

maatschappelijk kwetsbare mensen? Welke dienstverle-

ningsmodellen kunnen ontwikkeld worden die meer 

mensen uit de beoogde doelgroep vooruitgang kunnen 

doen boeken op vlak van inclusie op de arbeidsmarkt?

Voor het proces rond service design om tot een mogelijks 

nieuwe dienstverlening te komen voor de finale doel-

groep, wordt een beroep gedaan op Antwerp Manage-

ment School, Expertise Center Business Design & 

Innovation.

In het volgende artikel in dit magazine verneem je meer 

over dit ESF-project ‘Inplacement’ en wordt het in de 

diepte toegelicht.

Oproep

Sterpunt nodigt op een eerste focusgroep consulenten 

van Werkplekarchitecten uit die deelnamen en nemen 

aan de subsidie en tender intensief werkplekleren (SIW 

& TIW-partners). Deze gaat door op 13 november 2017 

om 9u30 - 12u in de Sociale Innovatiefabriek. Een gerichte 

uitnodiging met toelichting en agenda is ondertussen 

uitgestuurd. 

Interesse voor deelname? Neem contact op met Tina via 

tina@dewerkplekarchitecten.be of bel 09 220 84 31

• Sterpunt Inclusief Ondernemen maakte op eigen 

initiatief een Vlaamse projectaanvraag ‘Inclusief onder-

nemen en werken 2018-2019’ op als eventuele opvolger 

van de actiedossiers, die op 21 juni 2017 werd bezorgd aan 

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters. Tot en met 

het afgelopen werkjaar juli 2016- juni 2017 werd immers 

door de Vlaamse regering een jaarlijkse subsidie toege-

kend aan Sterpunt Inclusief Ondernemen voor haar rol als 

ondersteuningsstructuur en overleg- en gesprekspartner 

namens de sector.  Steeds op basis van een jaarlijks in te 

dienen inhoudelijk en financieel actiedossier. Deze werd 

nu vanaf juli 2017 stopgezet. Het Besluit van de Vlaamse 

regering (BVR) van 4 juli 2003 regelt de structurele erken-

ning, de kernopdrachten en de subsidiëring van Sterpunt 

Inclusief Ondernemen. Minister Muyters liet via zijn raad-

gever Werk mondeling weten niet te zullen ingaan op dit 

projectvoorstel van Sterpunt Inclusief Ondernemen.

Erasmus+ -project ‘Fast Lane to the Labour Market’

ESF-project Allinclusive@work, ESF-oproep 334 Transnatio-
naliteit2018-2019

ESF-project ‘WATCH for talent’, ESF-oproep 371 ‘Focus op 
talent’

ESF-project ‘Talentoscoop in de social profit’, ESF- oproep 
392 Transnationaliteit

• Erasmus+ -project ‘Fast Lane to the Labour Market’

Het project is gestart op 1 september 2016 en loopt tot 

31 augustus 2018. Sterpunt maakt deel uit van de stuur-

groep. 
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Projecten scherpen de innovatie aan

We merken dat de Werkplekarchitecten opnieuw de weg vinden naar projectmatige 
werkingen en langzaam maar zeker vervellen tot projectorganisaties, telkens met 
tijdelijke en onzekere financieringsmiddelen. Tegelijk blijven ze  innovatie hoog in het 
vaandel dragen en spelen ze daarbij een vooraanstaande rol in het arbeidsmarktbeleid 
met concrete vernieuwingen. De replieken en goedgekeurde projecten op de diverse 
ESF-oproepen illustreren deze evolutie.

Ook binnen Sterpunt Inclusief Ondernemen is de drang  

naar projectwerking voelbaar. Een deel van deze werking 

van Sterpunt zit vervat in enerzijds actieve deelname aan 

externe projecten als partner en anderzijds in eigen uit-

gewerkte projecten als promotor. Diverse vraagstellers 

naar projectmatige samenwerking passeren de revue. De 

voorbije maanden kregen diverse samenwerkingen ook 

vorm. 

“De focus op de arbeidsinte-
gratie van personen met een af-
stand tot de arbeidsmarkt staat 
daarbij steeds centraal.”

Je mag als lid rekenen op een zorgvuldige informatiede-

ling, eenmaal deze projecten in uitvoering zijn, omdat we 

willen dat eenieder zijn/haar dienstverlening ermee kan 

verbeteren.

We schetsen jullie een beeld van de acties waarin 

Sterpunt Inclusief Ondernemen vandaag actief is. De vol-

gende maanden geven we de kans voor meer info, ook 

om resultaten uit deze projectwerkingen onder de loep 

te nemen en er de vruchten van te plukken. Allicht doen 

we ook beroep op jullie medewerking om ontwikkelde 

concepten proefondervindelijk uit te testen.

• ESF-project ‘Inplacement’, ESF-oproep 393 Innovatie 

door Exploratie 

De projectaanvraag werd ingediend op 30 juni 2017 en 

goedgekeurd op 28 september 2017. Het project start op 

1 november 2017. Fase 1 duurt 8 maanden (november 2017 

– juni 2018) en resulteert in één of meerdere concepten 

van dienstverlening die worden voorgelegd ter evaluatie, 

waarna al dan niet een goedkeuring volgt voor fase 2 

van het project. Fase 2 van het project resulteert in een 

dienstverlening, uitgevoerd in een piloot en op impact 

geëvalueerd. Deze fase beslaat 24 maanden (juli 2018-

juni 2020). 

Met het centraal projectidee wil Sterpunt Inclusief 

Ondernemen een antwoord bieden op de maatschap-

pelijke uitdaging van de arbeidsintegratie van personen 

met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het pro- 

ject vertrekt vanuit de ambitie van Sterpunt Inclusief 
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Eigen projecten
Sterpunt Inclusief Ondernemen dient zelf als promotor pro-
jectaanvragen in.

Externe projecten
Sterpunt Inclusief Ondernemen werkt als partner mee in 
volgende lopende projecten:

ESF-project ‘Inplacement’, ESF-oproep 393 Innovatie door 
Exploratie 

Vlaamse projectaanvraag ‘Inclusief ondernemen en werken 
2018-2019’
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Externe projecten
Sterpunt Inclusief Ondernemen werkt als partner mee in vol-
gende lopende projecten:

Werkplekarchitect De Lift en Sterpunt Inclusief Ondernemen 

zijn de Vlaamse projectpartners. Met het project willen 8 

projectpartners uit 5 landen (België, Nederland, Italië, Duits- 

land, Oostenrijk) bijdragen aan een snellere integratie van 

vluchtelingen op de arbeidsmarkt en in de samenleving. 

In het project wordt een competentie quickscan ontwikkeld 

en een methodische benadering voor de integratie van de 

ontwikkeling van taalvaardigheden, beroepscompetenties en 

soft skills via werkplekleren. Daarnaast wordt trainingsmate-

riaal voor lesgevers en trainers en een tutorial video over de 

implementatie van deze me-thode ontwikkeld. 

Meer info? sammy@dewerkplekarchitecten.be

• ESF-project Allinclusive@work, ESF-oproep 334 Transna-

tionaliteit

De duur van het ESF-project loopt van 15 juni 2017 tot 31  

december 2019 met indiening van de eindrapportering 

uiterlijk op 31 mei 2020. Promotor is Werkplekarchitect WEB 

vzw samen met partners uit België, Nederland, Finland en 

Bulgarije. Sterpunt maakt deel uit van de stuurgroep.

Binnen dit project ligt de focus op het toegankelijk maken van 

een aantal  bouwstenen voor inclusief ondernemen: 

• Inclusief jobdesign (Functiecreatie)/jobcarving/ redesign  

van jobs

• Werkplekleren en valideren van competenties verworven 

via werkplekleren 

• Job- en taalcoaching: begeleiding tijdens de tewerk-

stelling, met aandacht voor de 3 niveaus:

o deelnemer/werknemer

o direct leidinggevende en werkomgeving

o de organisatie (omgeving creëren waar ook jobcrafting 

tot mogelijkheden behoort, lerende omgeving, …)  

Gemeenschappelijke doelstelling voor de betrokken partners 

is mutual learning (via elkaars ervaringen) en toegang tot 

verschillende modellen en instrumenten rond de verschillen-

de bouwstenen voor inclusief ondernemen. Als eindproduct 

wordt een website gelanceerd, die de drie bouwstenen van 

inclusief ondernemen toegankelijk maakt voor werkgevers 

die hiermee aan de slag willen.

Momenteel is de training rond inclusief jobdesign opgestart 

voor de deelnemende Werkplekarchitecten en arbeidscon-

sulenten met de bedoeling de eerste experimenten en 

piloten in bedrijven op te zetten. Tevens is een werkbezoek 

naar Nederland gepland in november voor interviews met 

Nederlandse jobcreators en een werkbezoek aan een bedrijf 

met veel ervaring in functiecreatie.

Meer info? tina@dewerkplekarchitecten.be

• ESF-project ‘WATCH for talent’, ESF-oproep 371 ‘Focus op 

talent’

Dit project is gestart op 1 januari 2017 en loopt tot 31 decem-

ber 2018. Promotor is hier het sectorfonds Woodwize en 

Sterpunt maakt deel uit van de stuurgroep. Andere partners 

binnen het ESF-project zijn de sectorfondsen COBOT (textiel) 

en IVOC (confectie), allen lid bij Sterpunt. Het project draait 

om de instroom van kansengroepen in deze sectoren van 

houtbewerking, textiel en confectie.

De doelstellingen van dit project zijn:

• Inclusief ondernemen op de kaart zetten

• Werkgevers bewust maken over stereotiep denken

• Drempels voor kansengroepen in vacatures in kaart 

brengen

• Kansengroepen helpen de weg naar onze sector te 

vinden

Via de volgende acties en resultaten te bereiken:

• Ontwikkelen van een Quickscan voor bedrijven

• Ontwikkelen en toetsen van een “werkkansenkaart” 

voor bedrijven

• Uitwerken sectoraal opleidingsaanbod i.v.m. stereo-

typen en vooroordelen t.o.v. kansengroepen

• In kaart brengen van mogelijke instroomjobs voor 

kansengroepen

• Uitwerken inspiratiemap inclusieve instroom

• Een leidraad voor taakselectie en jobmatching 

ontwikkelen

• Kennismakingsmomenten organiseren: bedrijfs-

bezoek-jobbeurzen

• Vacatures verspreiden

• Ontwikkelen en toetsen van een “Netwerkkaart” 

voor kansengroepen

Momenteel wordt er gewerkt aan de ontwikkeling  en 

afname van een quick scan binnen bedrijven, afgenomen 

door sectorconsulenten om te zien hoe de bedrijven in 

deze sectoren weten om te gaan met kansengroepen. 

Daarnaast gaat er energie naar de belangrijkste instroom-

profielen, waar binnen de bedrijven vraag naar is. De 

samenwerkingsmogelijkheden met de Werkplekarchi-

tecten zijn uitgewisseld en krijgen een beslag in een 

overeenkomst die tegen januari 2018 operationeel is.

Meer info? bert@dewerkplekarchitecten.be

• ESF-project ‘Talentoscoop in de social profit’, ESF- 

oproep 392 Transnationaliteit 

Het ESF-project is gestart op 1 juli 2017 met een voorberei-

dende fase en loopt volgens 2 fasen tot 30 november 

2019. Promotor van het project is GTB. 

De Vlaamse partners zijn naast GTB, VERSO, Howest en 

Sterpunt. Het project bevindt zich in de eerste van twee 

fases. De gemeenschappelijke doelstelling is het  verho-

gen van de tewerkstellingsgraad van personen met bij-

zondere ondersteuningsnoden in zorg- en welzijnssector 

door in te zetten op volgende grote acties:

• Sensibiliseren van werkgevers naar een actief diversi-

teitsbeleid in hun organisaties

• De arbeidsmarktactoren bouwen een dienstverle- 

ning op maat uit met single points of contact, via een 

procesdesign

• Een facilitering van dergelijke service afwegen en rea-

liseren binnen bestaande initiatieven

Sterpunt Inclusief Ondernemen participeert momenteel 

aan de stuurgroep. Zodra dit project aan een toetsing be-

gint van dienstverlening, krijgen de Werkplekarchitecten 

de kans om mee te werken aan de ontwikkeling ervan. 

Meer info? bert@dewerkplekarchitecten.be
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Innovatieproject ‘Inplacement’ 
binnenkort van start!

De arbeidsintegratie van per-
sonen met een grote afstand tot 
de arbeidsmarkt vormt vandaag 
een grote maatschappelijke 
uitdaging. Met het ESF-project 
‘Inplacement’ wil Sterpunt In-
clusief Ondernemen een ant-
woord bieden op deze uitdaging. 
Welke andersoortige dienstver-
leningsmodellen kunnen ontwik-
keld worden om meer mensen 
uit deze doelgroep toe te laten 
vooruitgang te boeken op vlak 
van inclusie op de arbeidsmarkt? 
Dat is de centrale vraag binnen 
het ESF-project ‘Inplacement’, 
een project binnen oproep 393 
Innovatie door exploratie van 
ESF, waarvoor Sterpunt Inclusief 
Ondernemen op vlak van service 
design een beroep doet op de 
expertise van Antwerp Manage-
ment School (Expertise Center 
Business Design & Innovation).

Oproep Innovatie door exploratie

De ESF-oproep Innovatie door exploratie (393) heeft 

als doel om werkenden en/of werkzoekenden op de 

Vlaamse arbeidsmarkt te versterken en dit door het 

ontwikkelen van een nieuwe dienstverlening, gericht 

op deze doelgroep. Op deze manier kan de beroeps-

bevolking beter ondersteund worden zodat deze in 

elke fase van het arbeidsleven gemakkelijk en snel een 

baan kan vinden met goede loopbaanvooruitzichten. 

Projecten binnen deze oproep krijgen in een eerste 

fase (november 2017 – juni 2018) de kans om een 

maatschappelijke uitdaging, waar vandaag geen 

passend antwoord voor bestaat, te onderzoeken via 

dataverzameling- en analyse. Vervolgens worden één 

of meerdere antwoorden of oplossingen voor deze 

uitdaging gedefinieerd. Het concept voor een nieuwe 

dienstverlening dient op het einde van fase 1 ter 

validering worden voorgelegd. Op het einde van fase 

1 worden verschillende outputs verwacht: 

• Een experience map (visualisatie van de interactie

     van de dienstverlening met de gebruiker)

• Een Business Model Canvas

• Een indicatief evaluatieplan

• De resultaten van een eerste prototyping voor elke

     belangrijke stap in de dienstverlening.

Na een positieve validering kunnen in een tweede 

fase (juli 2018 – juni 2020) een of meerdere van de 

gedefinieerde dienstverleningen ontwikkeld worden 

en iteratief door middel van prototypes getest 

worden. Tot slot wordt de dienstverlening uitgevoerd 

in de vorm van een piloot die op impact geëvalueerd 

wordt. Op het einde van het project worden volgende 

outputs verwacht: 

• Een service blueprint van de dienstverlening

• Een Business model van de dienstverlening

• Een draaiboek van de dienstverlening 

• De resultaten van de impactevaluatie. 

Voor de invulling van beide fasen moet beroep gedaan 

worden op service design als methode.

Sterpunt Inclusief Ondernemen zal binnen het project 

beroep doen op de expertise en het netwerk van de 

Werkplekarchitecten, zie de oproep op pagina 5. Niet 

in het minst om toegang te krijgen tot (inzichten van) 

personen uit de finale doelgroep (werkzoekenden met 

een grote afstand tot de arbeidsmarkt) binnen het pro-

ject. Zij kunnen als toekomstige gebruiker van mogelijke 

nieuwe dienstverleningen cruciale inzichten leveren. 

Ook arbeidsconsulenten van de Werkplekarchitecten 

die vandaag personen met een grote afstand tot de 

arbeidsmarkt begeleiden, zullen net als ondernemingen 

in het project worden betrokken. Sterpunt Inclusief 

Ondernemen houdt zich verder aan de gekozen beleids-

lijn om zelf niet actief met de finale doelgroep te werken 

(diensten te leveren), maar wil met dit project bijdragen 

aan innovatieve oplossingen voor de gestelde maat-

schappelijke uitdaging.

Maatschappelijke uitdaging

De spanning tussen de beschikbare arbeidskrachten op 

de arbeidsmarkt en de geschikt geachte arbeidskrachten 

stijgt. Hoewel het aantal laaggeschoolden zal dalen de 

komende jaren, blijkt er een constante groep werkzoe-

kenden die beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt, maar 

niet tot op de werkplek te geraken. Meerdere drempels 

naar die arbeidsmarkt toe verhinderen een vlotte ar-

beidsinschakeling. De aanpak van deze werkzoekenden 

verstikt vandaag in een gefragmenteerd beleid, waar-

door een coherent afgestemd resultaat uitblijft. 

Deze moeizaam te profileren doelgroep, gezien de 

diversiteit aan drempels, dreigt de kans naar arbeidsin-

schakeling te missen. De huidige instrumenten lijken 

niet gepast en slagen voorlopig niet in hun opzet naar 

werkplekleren, doorstroming en tewerkstelling. 

Wanneer deze groep niet geactiveerd geraakt op de 

arbeidsmarkt, dreigt er opnieuw een groep inactieven 

te groeien, waarop we als maatschappij geen ant-

woord vinden. Zolang arbeid een maatschappelijke 

meerwaarde heeft en er geen vervangfunctie wordt 

ingevuld, lijkt een maatschappelijke groep geleidelijk 

uitgesloten te gera-ken en op lange termijn een nieuwe 

groep inactieven te creëren. De centrale vraag is dan 

ook welke concepten kunnen ontwikkeld worden om dit 

te voorkomen? Hoe kunnen we inplacement garanderen 

voor deze doelgroep?

Het project vertrekt dus vanuit de ambitie van Sterpunt 

Inclusief Ondernemen en de Werkplekarchitecten om 

voor meer personen met een grote afstand tot de 

arbeidsmarkt, die over voldoende leerpotentieel be-

schikken om deze afstand naar het normaal economisch 

circuit te overbruggen, inclusie op de arbeidsmarkt te 

realiseren. 

In de praktijk van de arbeidsmarktdienstverleners - en 

beleid groeit de overtuiging dat we vandaag botsen op 

de beperkingen van de huidige (verticale) beleidskaders, 

begeleidingsmodellen en dienstverleningen. Steeds 

vaker weerklinkt de vraag of er vandaag andersoortige 

dienstverleningen nodig en mogelijk zijn die ons toelaten 

om voor meer werkzoekenden met een grote afstand 

tot de arbeidsmarkt  inclusie op de arbeidsmarkt te 

realiseren.
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Beleidsevoluties

Een aantal actuele evoluties op de Vlaamse arbeids-

markt en binnen het arbeidsmarktbeleid zetten ons 

op scherp en gaven mee aanleiding tot dit project. Zo 

wordt er beleidsmatig hoog ingezet op werkplekleren, 

duaal leren en doorstroming. Binnen de begeleiding 

en bemiddeling van kwetsbare werkzoekenden naar 

werk, werd het principe ‘train and place’ radicaal in-

geruild voor ‘place and train’. Werkzoekenden worden 

geacht maximaal via werkplekleren werkervaring op 

te doen, ontbrekende competenties te verwerven of 

bestaande competenties aan te scherpen, om zo de 

stap naar tewerkstelling te kunnen zetten. Niet langer 

‘train and place’ maar ‘place and train’ is het leidende 

principe. Werkzoekenden dienen zo snel mogelijk 

de stap zetten naar reële werkvloeren in reguliere 

bedrijven, waar de werkzoekende verder getraind kan 

worden en competenties kan versterken. 

De focus verschuift zo dus in toenemende mate 

naar de reële werkvloeren in de bedrijven, die als de 

leeromgeving bij uitstek worden beschouwd.  Hiertoe 

werden o.a. de beleidskaders inzake werkplekleren en 

tijdelijke werkervaring grondig hervormd. Er wordt in 

toenemende mate appel gedaan aan de bedrijven om 

hun werkvloeren open te stellen voor werkplekleren 

en tijdelijke werkervaring.

Naar de doelgroep van werkzoekenden met een grote 

afstand tot de arbeidsmarkt, worden diverse acties 

opgezet die hoofdzakelijk focussen op korte termijn 

resultaten. Er is een trend merkbaar waarbij vanuit 

het beleid naar begeleidingen gekeken wordt als een 

optelsom van acties die gerealiseerd moeten worden, 

met een dominante focus op twee korte termijn 

resultaten die maken of een traject als succesvol 

wordt beschouwd: het hebben van werk en het heb-

ben van (liefst meerdere) werkplekleerervaringen.  

Werkplekleren werkt, maar lang niet voor ieder-
een

Binnen het intensief werkplekleren voor personen 

met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, worden 

gemengde (lees: eerder tegenvallende) resultaten 

geboekt voor een subgroep van deelnemers. Werk-

plekleren en intensief werkplekleren werkt, maar lang 

niet voor iedereen. Voor een subgroep van deelne-

mers leiden de trajecten intensieve begeleiding en 

bemiddeling naar werk via werkplekleren niet tot het 

beoogde werkplekleren of tewerkstelling. Dat een 

grote groep onder de deelnemers er niet in  slaagt om 

een succeservaring te putten uit hun traject in termen 

van werkplekleren, werkervaring of tewerkstelling is 

problematisch. De pijnlijke vaststelling is dat lang niet 

iedereen de vruchten plukt van de bestaande bege-

leidingen.

Omdat er meer nood was aan profielmatige informatie 

over de werkzoekenden die via het intensief werk-

plekleren hun plaats niet vinden op de arbeidsmarkt 

en niet komen tot een vorm van werkplekleren, ging 

Sterpunt Inclusief Ondernemen in oktober 2016 over 

tot een verkennend onderzoek. 

Verkennend onderzoek

Het verkennend onderzoek van Sterpunt Inclusief 

Ondernemen naar de profielen en drempels van 

werkzoekenden in begeleiding binnen het intensief 

werkplekleren, vormde mee de aanleiding voor het 

project ‘Inplacement’ en de keuze om deze maat-

schappelijke uitdaging aan te pakken via een innovatie-

project.

In het verkennend onderzoek van Sterpunt Inclusief 

Ondernemen werden arbeidsconsulenten van 

Werkplekarchitecten, actief binnen de tender Intensief 

Werkplekleren (TIW), gevraagd om voor individuele 

klantendossiers een bevraging in te vullen. Er werd 

gekozen voor een steekproef bij TIW-deelnemers die 

zes tot zeven maanden in begeleiding waren, nog geen 

werkplekleren hadden gehad en gedurende hun traject 

niet hadden gewerkt. De arbeidsconsulenten werden 

bevraagd over hun inschatting van de zoektocht naar 

werk en de drempels tot de arbeidsmarkt. De traject-

begeleiders vulden hiervoor een inschattingslijst in die 

door VDAB gehanteerd wordt voor de toeleiding naar 

de maatregel. Via de consulenten werden eveneens 

profielkenmerken van de deelnemers verzameld. Dit 

resulteerde in 130 ingevulde bevragingen over 

individuele klantendossiers die werden geanalyseerd. 

Aanvullend werden 54 casussen verzameld bij de con-

sulenten en geanalyseerd.

Uit het onderzoek blijkt dat bepaalde drempels op vlak 

van de zoektocht naar werk vaak tot zeer vaak voor-

komen. Het gaat hierbij o.a. om het ontbreken van en 

niet (kunnen) hanteren van een sterk persoonlijk en 

professioneel netwerk, niet overtuigend overkomen 

bij sollicitaties, geen degelijk cv hebben en geen goede 

sollicitatiebrief kunnen schrijven en niet in staat zijn om 

zelfstandig vacatures op te sporen. Voorts schetst het 

onderzoek een weinig fraai beeld van de diverse drem-

pels tot de arbeidsmarkt die werkzoekenden ervaren. 

Daarbij komen drempels op vlak van mobiliteit, onder-

steuning en relatie met naaste familie en vrienden, 

afhankelijkheid of hunkering, armoede, organisatie en 

planning, aangaan van relaties alsook gezond-

heidsproblemen vaak voor. Er is vaak nog een sterke 

remediering nodig op diverse aanwezige en succes

bepalende drempels.

We stellen vast dat bepaalde werkzoekenden hun kan-

sen op arbeidsinschakeling bedreigd zien. 

De bestaande dienstverlening volstaat niet om deze 

kwetsbare werkzoekenden succeservaringen te laten 

putten uit hun traject en we slagen er onvoldoende in 

hen de stap te laten zetten naar de werkvloer, via werk-

plekleren of tewerkstelling. 

Die vaststelling, dat lang niet iedereen de vruchten 

plukt van het gewijzigd beleid en de dienstverlening, 

mag niet genegeerd worden. Ze is gezien de hoge inzet 

op werkplekleren en tijdelijke werkervaring bijzonder 

relevant voor het beleidsdomein werk en sociale 

economie en het arbeidsmarktbeleid. Ze gaat immers 

gepaard met een proces van geleidelijke uitsluiting  van 

bovenvermelde doelgroep en het risico op het creëren 

van een groeiende groep inactieven.

Meer info over het verkennend onderzoek? 

Contacteer Sammy Kolijn via 

sammy@dewerkplekarchitecten.be of 09 220 84 31.

Meer info over het ESF-project ‘Inplacement’?

Contacteer Tina Callebaut via 

tina@dewerkplekarchitecten.be of 09 220 84 31.
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Op weg met sectorfondsen!

Sterpunt Inclusief Ondernemen organiseerde op 13 juni 2017 

een werkpleksalon voor sectoren, waarop het met sector-

fondsen een aanzet gaf voor samenwerking. In de maanden 

juni-juli zijn diverse overlegmomenten gevraagd en opgezet 

met concrete sectorfondsen: 

Transport en logistiek
Logos

Betonindustrie
Bus en cars 

Metaalsector
Woodwize

IVOC 
Cobot 
VIVO 

Cevora
Alimento, Horeca Vlaanderen

Bouw en papier

In opvolging van dit overleg werd telkens een nota opge-

maakt die de samenwerkingsmogelijkheden met Sterpunt en 

met de Werkplekarchitecten vermeldde.  Met een inloop-

periode tijdens het najaar 2017 ambiëren we een volwaardig 

actieplan in de loop van 2018-2019. We lijsten  in dit artikel 

nog even de vooropgestelde acties op. Elk sectorfonds kiest 

welke mogelijkheden echte kansen zijn voor haar bedrijven.  

Over samenwerkingsmogelijkheden en –kansen:

• Presentaties en workshops in kader van sensibilisering 

voor het werken in de sector, werkplekleren, reinte-

gratie,…

• Leer- en opleidingskansen op de werkplek voor 

werkzoekenden

• Sectorale  inleefmomenten in de sector voor arbeids-

          consulenten en werkzoekenden 

• Ondersteuning op maat door sectorconsulenten op 

vraag van arbeidsconsulenten van de Werkplekarchi-

tecten

• Wederzijdse getuigenissen van (kandidaat-)mede- 

werkers en bedrijfsleiders of hun afgevaardigden over 

werkplekleren, stageleervormen, ….

• Het leveren van referentiebewijzen voor bedrijven die 

werkplekleermogelijkheden gaven in het afgelopen 

werkjaar in de vorm van werkinleving voor jongeren, 

competentieversterkende acties en trajectbegeleiding, 

werkervaring en werkplekleren en  job- en taalcoaching 

op de werkvloer

• Partnerschap voor het sectorfonds van een award voor 

inclusieve ondernemer van het jaar

• Een  lidmaatschap bij de Werkplekarchitecten in functie 

van kennis- en informatiedeling met toegang tot de 

netwerkbank en werkzoekendeprofielen, roadmap naar 

inclusief ondernemen en diverse  tools voor de arbeids- 

en sectorconsulenteneen projectpartnerschap rond 

zeer concrete projecten (met duurtijdbepaling)

Met het oog op een versterking van de  werkgeversbenadering door de Werkplekarchi-
tecten nam Sterpunt Inclusief Ondernemen het voorbije halfjaar de sectorale werking 
onder de loep. Temeer daar VDAB zelf ook een sectorale clustering beoogt en uitzet. 
Voor de Werkplekarchitecten was het zaak om complementair zinvolle acties te vinden 
die ook beantwoorden aan de ervaren noden binnen de diverse sectoren.

Save the date – Sectordate 7 december 

Zorg dat je erbij bent op 7 december aanstaande, want 
dan nodigt Sterpunt uit en matchen we sectoren en ar-
beidsconsulenten in het programma ‘MAD about you’. 
Binnenkort valt de uitnodiging voor deze sectordate in 
jouw bus.



Sterpunt Inclusief Ondernemen    1514    De Werkplekarchitect

Vanuit de gedeelde ambitie om ook in de toekomst ver-

der te excelleren op vlak van de kwaliteit van hun 

dienstverlening, gingen zij in op het aanbod vanuit Ster-

punt Inclusief Ondernemen om een interne zelfevaluatie 

uit te voeren mét externe validering. Dit aan de hand van 

een nieuw format, ontwikkeld door externe kwali-

teitsexperten in opdracht van Sterpunt Inclusief Onder-

nemen, dat later vlot toepasbaar is op andere dienstver-

leningen. In dit artikel vertellen we u graag meer over 

het proces dat de betrokken organisaties momenteel 

reeds doorlopen hebben.

Focus op kwaliteit

Ondersteund door Sterpunt Inclusief Ondernemen, geven 

de Werkplekarchitecten elke dag opnieuw het beste van 

zichzelf. Sterpunt Inclusief Ondernemen en de Werkplekar-

chitecten zetten samen in op een kwalitatieve en transparan-

te dienstverlening, met kwaliteitsborging op Vlaams niveau. 

Onder meer op vlak van job- en taalcoaching. De Werkplekar-

chitecten kunnen met job- en taalcoaching mooie resultaten 

voorleggen inzake de bijdrage aan duurzame tewerkstelling 

en op vlak van klanttevredenheid. Onderzoek toont boven-

dien aan dat het instrument effectief tegemoet komt aan 

noden van werknemers en ondernemingen.  

“Vlaanderen beschikt met job- en 
taalcoaching dus over een uitste-
kend instrument, met aanbieders 
die van de kwaliteit van de dienst-
verlening een prioriteit maken.”

Met de ontwikkeling en het introduceren van de zelfscan 

kwaliteit, specifiek toegepast op de dienstverlening job- en 

taalcoaching, anticiperen de Werkplekarchitecten op het 

toekomstige kwaliteitsdecreet en bouwen zij tegelijk verder 

op de reeds bestaande praktijken inzake kwaliteitsborging in 

de betreffende organisaties. 

De Raad van Bestuur van Sterpunt Inclusief Ondernemen 

besliste om de kosten te dragen verbonden aan het ontwik-

kelen van deze format en de toepassing ervan op de dienst-

verlening job- en taalcoaching van de betrokken organisaties. 

Begin juni 2017 organiseerde Sterpunt Inclusief Ondernemen 

voor de betrokken Werkplekarchitecten een infomoment 

waarop zij konden kennismaken met het ontwikkelde 

instrument en vervolgafspraken werden gemaakt. Vervol-

gens werden in de periode juni – september 2017 de interne 

zelfevaluaties en externe valideringen ter plaatse uitgevoerd 

in samenwerking met de betrokken validatoren. 

Interne zelfevaluatie…

De ontwikkelde zelfscan biedt de mogelijkheid om een 

eerste inventaris te maken van de huidige kwaliteitssituatie 

in de organisatie en specifiek voor de dienstverlening job- en 

taalcoaching. Vaak hebben leidinggevende en medewerkers 

een eigen perceptie over hun organisatie en over de invulling 

van de dienstverlening. Om een correct beeld te krijgen van 

het aanbod job- en taalcoaching, wordt de zelfbevraging met 

(meerdere) leidinggevenden en medewerkers én waar mo-

gelijk zelfs door belanghebbende buitenstaanders ingevuld. 

De bevraging bevat een aantal stellingen met betrekking 

tot verschillende aandachtgebieden, waarbij de organisatie 

zichzelf kan positioneren aan de hand van een score.

“De zelfscan kadert binnen een 
excellence denken over kwaliteits-
ontwikkeling en organisatiegroei 
en is sterk gebaseerd op het 
EFQM Business Excellence model 
met 9 aandachtsgebieden.” 

Hoewel toegespitst op job- en taalcoaching, worden alle 

aandachtsgebieden organisatiebreed meegenomen, waarbij 

bijzondere accenten gelegd worden op de klanten- en sleu-

telresultaten.

…met externe validering

Aansluitend op de zelfevaluatie volgt een externe validering 

ter plaatse in de organisatie om de zelfscan te bekrachtigen 

en evidenties aan te leveren. Tijdens deze validering krijgen 

de organisaties ruim de kans om de scores op de betreffende 

stellingen in de zelfevaluatie te beargumenteren en hierover 

met de validator in dialoog te gaan. Elke organisatie ontvangt 

na de validering ook een verslag met aandachtspunten en 

opportuniteiten om zo verder te kunnen excelleren.

Verder proces en leerkansen

Een eerste tussentijdse conclusie is alvast dat de zelfeva-

luaties met bijhorende externe valideringen in heel wat 

organisaties bijgedragen hebben tot een interne dialoog en 

leerproces met betrekking tot kwaliteit en kwaliteitspercep-

tie, zowel bij individuele medewerkers als binnen de betrok-

ken teams en organisaties. 

Sterpunt Inclusief Ondernemen zal met de betrokken valida-

toren en organisaties verder in dialoog gaan over de voor-

naamste onderwerpen en aandachtspunten die op basis van 

de tien valideringen naar voor kwamen. Hiertoe organiseren 

we in het najaar van 2017 een uitwisselingsmoment met alle 

betrokken organisaties. De lessen die getrokken kunnen 

worden – zowel op individueel organisatie- of projectniveau 

als collectief – en de ervaringen met de zelfevaluatie en de 

valideringen zullen daarbij uitgebreid aan bod komen. 

Meer info? Contacteer Sammy Kolijn via 

sammy@dewerkplekarchitecten.be of 09 220 84 31.

Samen verder excelleren in job- en taalcoaching: 
interne zelfevaluatie met externe validering

Heel wat Werkplekarchitecten hebben een aanbod job- en taalcoaching op de werkvloer 
voor werknemers en hun bedrijven. Onder hen bieden 10 Werkplekarchitecten in 
opdracht van arbeidsmarktregisseur VDAB in hun regio job- en taalcoaching op de 
werkvloer en/of taalcoaching op de opleidingsvloer aan met Vlaamse VIA-middelen. Zij 
waren in 2016 samen goed voor 1.079 coachings (deelnemers) of 69% van de trajecten 
in Vlaanderen. 
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Nieuws uit de Provinciale Netwerken
De ledenbinding vanuit Sterpunt Inclusief Ondernemen met het werkveld concretiseert zich via diverse communi-

catiekanalen, zoals de website, de digitale nieuwsbrief, het magazine ‘de Werkplekarchitect’, de thematische werk-

groepen en de provinciale netwerken.

Sterpunt Inclusief Ondernemen organiseert 5 provinciale netwerken 2 maal per jaar in West-Vlaanderen, Oost-Vlaan-

deren, Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant. 

De provinciale netwerken worden nu georganiseerd op:

In de provinciale netwerken komen alle ledenorganisa-

ties van Sterpunt uit eenzelfde provincie samen voor 

onderling overleg, informatiedoorstroming en uitwis-

selen van ervaringen. Bestuurders van Sterpunt zijn 

voorzitter van deze provinciale netwerken en worden 

ondersteund door de stafmedewerkers van Sterpunt.

Tijdens deze provinciale ronde hebben we het met de 

leden over volgende punten:

1. Beleidsontwikkelingen:

• Job-en taalcoaching met een zelfevaluatiescan en 

externe validering opgezet door Sterpunt

• De stand van zaken over het gesco-dossier

• Loopbaanbegeleiding en de wijzigingen aan het 

huidige BVR vanaf 23/10/2017

• De verdere uitwerking van het decreet inzake de 

W²-trajecten (Ontwerp BVR Werk- en Zorgtrajecten

• De stand van zaken fase 2 bij de Tender Tijdelijke 

Werkervaring

2. Samenwerkingen met sectoren

Het proces vanuit Sterpunt met de ondernomen acties 

naar sectoren wordt gedeeld, waarbij de strategische 

keuze voor een sectorale focus, de gesprekken met 

diverse sectoren en mogelijke samenwerkingsacties 

worden belicht.

3. Adviesrapport JaarOndernemingsPlan 2018 VDAB

Tijdens de vorige provinciale netwerken agendeerde 

Sterpunt het JOP 2018 van VDAB i.k.v. de adviesbe-

Provincie Limburg Oost-
Vlaanderen

West- 
Vlaanderen

Vlaams-
Brabant

Antwerpen

Datum 24/10
10u - 12u30

25/10
9u30 - 12u

26/10
10u - 12u30

07/11
10u - 12u30

09/11
10u - 12u30

vraging bij partners op de agenda’s van de provinciale 

netwerken met onze leden, de Werkplekarchitecten. 

Vanuit de besprekingen op deze provinciale bijeenkomsten 

alsook op basis van signalen uit het werkveld, formuleerde 

Sterpunt een aantal adviezen en aandachtpunten i.k.v. dit 

JOP. Deze reflecties koppelen we nu terug aan de leden. 

Het volledige adviesrapport is op onze website 

www.dewerkplekarchitecten.be te raadplegen bij 

‘Nieuws’.

4. Projectwerking Sterpunt

Sterpunt is zowel als promotor als partner betrokken bij 

verschillende projecten, waarover meer in dit magazine. 

We stellen deze voor aan de leden:

• ESF-project Inplacement (Oproep IDE)

• ESF-project Watch For Talent (Oproep Focus op Talent)

• ESF-project All Inclusive (Oproep Transnationaliteit)

• Erasmus+ project Fast lane to the labour market

• ESF-project Talentoscoop in social profit (Oproep 

Transnationaliteit)

5. Rondvraag bij de leden: ontwikkelingen in de organisa-

tie/regio?

Leden delen met elkaar door info te geven over o.a. 

nieuwe projecten binnen de organisatie, wijzigingen in de 

organisatiewerking enzovoort...

6. Save the dates: 7 en 14 december

Op 7 december organiseert Sterpunt een sectordate ‘Mad 

about you’ met sectorconsulenten en arbeidsconsulenten 

van de Werkplekarchitecten.

Op 14 december houdt Sterpunt haar Algemene Vergade-

ring.

 

In de provinciale netwerken van West-Vlaanderen en 

Oost-Vlaanderen gaan we ook nog in op de aanpak van de 

regionale netwerking onderling tussen de Werkplekarchi-

tecten en concrete actiepunten over samenwerking tussen 

de betrokken Werkplekarchitecten.

Meer info? tina@dewerkplekarchitecten.be of 

09 220 84 31.
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JOP 2018 VDAB: reflecties vanuit de 
Werkplekarchitecten
Op de Provinciale Netwerken in het voorjaar 2017 ging Sterpunt Inclusief Ondernemen in dialoog met 
de leden uit elke provincie om te komen tot een bijdrage voor het JOP 2018 van VDAB. Aan de hand 
van de vragen uit de partnerbevraging van VDAB discussieerden de aanwezigen over de bijdrage die 
zij als Werkplekarchitect en partner van VDAB kunnen leveren om de doelstellingen van VDAB mee te 
helpen realiseren. 

De input van de leden, aangevuld met input vanuit het team van Sterpunt Inclusief Ondernemen, resulteerde in een re-

flectienota. Deze nota wordt gebruikt als leidraad tijdens overlegmomenten met de respectievelijke provinciale VDAB 

directies en hun medewerkers in de periode oktober-november 2017.

De reflectienota is opgebouwd rond volgende thema’s:

• Kennisdeling en uitwisseling met partners? Graag!
• Gedeelde sectorale focus 
• Pleidooi voor meer dan alleen marktwerking
• Duurzaam partnerschap in plaats van klant-leveranciersrelatie?
• Focuswerking naar 55-plussers?
• Jongeren en (begeleiding naar) werk: jongleren op een slappe koord?
• Werkzoekenden met grote afstand tot de arbeidsmarkt: integraal én structureel?
• De Werkplekarchitecten: partners in ontzorgen samen met VDAB

Save the dates
Algemene Vergadering 
14 december 2017

Sterpunt Inclusief Ondernemen nodigt elke verantwoor-

delijke van haar leden uit voor de Algemene Vergadering 

op 14 december 2017.

 

We houden het op een voormiddagprogramma waar we 

naast de formele statutaire agendapunten, zoals de goed-

keuring van de begroting 2018 het ook hebben over de 

vernieuwde strategie van Sterpunt Inclusief Ondernemen 

voorbereid door de Raad van Bestuur en uitgewerkt in 

een 3- jarig programma 2018-2020.

Daarnaast komt de nieuwe bestuurssamenstelling aan 

bod met verkiezingen van de nieuwe voorzitter en be-

stuurders. Afronden doen we met de voorstelling van de 

DUO-dag op 26 april 2018 en de opstart van de campagne 

inclusieve ondernemer 2018 met vernieuwd referentiebe-

wijs inclusieve onderneming 2018. We sluiten de voormid-

dag af met een netwerk- lunchmoment.

De uitnodiging met agenda en inschrijvingsmogelijkheid 

wordt binnenkort toegestuurd aan de stemgerechtigde 

leden. We verwelkomen je alvast graag op 14 december.

Meer info? Een seintje naar 

tina@dewerkplekarchitecten.be of 09 220 84 31

Sectordate ‘Mad about you’
7 december 2017

Sterpunt werkt momenteel een programma uit om de 

sector- en arbeidsconsulenten van de diverse sectorfond-

sen en van de Werkplekarchitecten op een gemeenschap-

pelijk netwerkmoment laten kennis te maken met de 

voorhanden zijnde samenwerkingsmogelijkheden, waar-

voor er een akkoord is per sector met Sterpunt Inclusief 

Ondernemen en met de consulenten die in de diverse 

regio’s met elkaar aan de slag kunnen gaan.

Vooropgestelde datum is 7 december om in jullie agenda 

vast te prikken. De uitnodiging met definitief programma 

valt binnenkort in jullie bus.

Meer info? Een seintje naar 

tina@dewerkplekarchitecten.be of 09 220 84 31

Benieuwd naar de concrete reflecties? Raadpleeg dan de integrale nota op 

www.dewerkplekarchitecten.be bij ‘Nieuws’.

Meer info? Contacteer Sammy Kolijn of Tina Callebaut via info@dewerkplekarchitecten.be of 09 220 84 31.
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Nieuwe locatie Sterpunt Inclusief 
Ondernemen vzw

We delen het nieuwe gebouw met 5 andere organisaties met een sociale of maatschappelijke missie, waaronder 

Arteveldehogeschool, Retouchez Rita, Scala teaching,… Iedereen welkom voor een kijkje in onze nieuwe kantoor-

ruimte.

Sterpunt verhuisde op 25 september naar een spiksplinternieuwe locatie op de site Clemenspoort aan 
de stationsomgeving Gent St.-Pieters, in vogelvlucht 500 meter verwijderd van de oude locatie.

Bereikbaarheid:

Met het openbaar vervoer, te voet of met de fiets: Overwale is een zi-
jstraat van de Voskenslaan op 250m van het St-Pietersstation, ter hoogte 
van de Redemptoristenkerk.

Met de auto: de parking is te bereiken langs de sporthal van HoGent, 
Sint-Denijslaan 251.

TIP! Door de verhuis kunnen we geen eigen vergaderruimtes meer verhuren, maar op onze nieuwe site zijn er 

wel moderne vergaderruimtes beschikbaar, zie voor reservatie en modaliteiten: www.clemenspoort.be.

Nieuw adres Sterpunt Inclusief Ondernemen vzw:  

Overwale 5 bus 5 
9000 Gent

De andere contactgegevens blijven ongewijzigd:
T 09 220 84 31
M info@dewerkplekarchitecten.be

We nemen ook afscheid van een collega: medewerk-
ster administratie en communicatie Haydé Walraet.

“Dank aan het Sterpuntteam en aan alle Werkplekarchi-
tecten voor een leerrijke en boeiende werkervaring!”

Tineke Vincke neemt de fakkel over van Haydé.

“Ik ben blij om dit team te vervoegen en kijk ernaar uit 
om met jullie allen samen te werken.”
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Telex
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Padvinder omvat een digitale vra-
genlijst om het profiel van jongeren 
op een laagdrempelige manier in 
kaart te brengen. De vragenlijst 
biedt jongeren herkenbare situaties 
aan waarbij ze telkens moeten 
aanklikken hoe zij in die situatie 
reageren. 

De vragenlijst geeft op die manier zicht op leerstijl-
voorkeur, (beroeps)interesses, persoonlijkheidsken-
merken, het redeneervermogen en de prestatiemoti-
vatie van de jongere.

De vragenlijst kan ingezet worden als intake- en 
coachingsinstrument bij de begeleiding van jon-
geren. Met een draaiboek vol tips & tricks, bevatte-

lijke achtergrondinfo en onmiddellijk inzetbare tools 
reikt Padvinder handvaten aan jongerenbegeleiders 
voor begeleiding op maat van elke jongere.

Padvinder richt zich op werkzoekende jongeren 
tussen 16 en 25 jaar. Jongerenbegeleiders kunnen 
Padvinder inzetten bij trajectbegeleiding in het kader 
van een werkzoekendenproject, coachingprogram-
ma’s, onderwijsbegeleiding,… 

Meer info? Dan kan u terecht bij Marjolein Debergh,  
m.debergh@mentorvzw.be 0473 86 27 89 of 
056 23 72 80.

Met de steun van ESF en de Vlaamse Overheid en de 
samenwerking met Groep Intro, Lejo en UGent.

Werkplekarchitect Mentor vzw stelt Padvinder voor

Studiedag Supported Employment

Eind oktober 2017 stond de teller op meer dan 130 
BIO-boosters in 66 bedrijven afgesloten door 8 
Werkplekarchitecten in Vlaanderen. Hiermee is in 
het eerste pilootjaar de toon gezet voor een mooi 
tweede werkjaar. 

Met BIO-booster bieden 24 Werkplekarchitecten 
een dienstverlening op maat aan bedrijven die via 
een beroepsinlevingsovereenkomst, een vorm van 
werkplekleren, kansen willen geven aan werkzoe-
kenden (of werkenden) om als stagiair op hun 
werkvloer competenties te verwerven of aan te 
scherpen. Hierbij ontzorgt de Werkplekarchitect 
maximaal de werkgever door een complete service 
op maat: het zoeken, screenen en selecteren van 
geschikte kandidaten, het matchen met de stage-
werkplek, het opstellen van het opleidingsplan, het 
verzorgen van alle bijhorende administratieve – en 

werkgeversverplichtingen en het voorzien van 
begeleiding gedurende de periode van de overeen-
komst, tot een nazorg waar nodig.

De samenwerkingsovereenkomst die Sterpunt 
Inclusief Ondernemen namens de Werkplekarchi-
tecten eerder afsloot met VDAB, wordt dan ook 
verlengd. Zo zullen de Werkplekarchitecten ook het 
komende jaar via deze dienstverlening  het werk-
plekleren verder ingang doen vinden in bedrijven 
die bereid zijn om hun werkvloeren open te stellen 
voor wie iets verder verwijderd is van de arbeids-
markt.

Al meer dan 125 BIO-boosters afgesloten!

Sterpunt Inclusief Ondernemen volgt het dossier 
van de gescoregularisatie bij de betrokken Werk-
plekarchitecten verder op. Elke Werkplekarchitect 
ging de afgelopen maanden met VDAB in dialoog 
over de beslissing of de voornemens vanuit VDAB 
met betrekking tot al dan niet continuering of her-

oriëntering van de betreffende projecten en acties. 
Met het oog op het garanderen van acties gericht 
naar kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, com-
plementair met acties vanuit VDAB, dringt Sterpunt 
Inclusief Ondernemen aan op het voorzien van 
zekerheid en duidelijkheid over de periode na 2018.

Gesco’s
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Lid zijn bij Sterpunt Inclusief 
Ondernemen

Lidmaatschap Sterpunt Inclusief Ondernemen
Sterpunt Inclusief Ondernemen verbreedde haar basis met 2 nieuwe ledencategorieën, zijnde ‘inclusieve 
ondernemingen’ en ‘maatschappelijke organisaties’. Dit was een belangrijke nieuwe stap op weg naar een 
inclusieve werking. Er zijn 3 ledencategorieën met elk hun eigen logo:

•  De ‘dienstverlenende organisaties’ met een sociale missie, gekend onder de gemeenschappelijke naam 
‘de Werkplekarchitecten’. Het aanbod van de Werkplekarchitecten is opgedeeld in 6 actiedomeinen:

o Werkinleving voor jongeren
o Competentieversterkende acties en trajectbegeleiding
o Werkervaring en werkplekleren
o Job- en taalcoaching op de werkvloer
o Loopbaanondersteuning (loopbaanbegeleiding en outplacement)
o HR-ondersteuning voor werkgevers en arbeidsconsulenten

• Een 2de ledencategorie zijn de ‘inclusieve ondernemingen’.
Dat zijn bedrijven, organisaties en lokale besturen die als werkgever concrete inspanningen leveren om het 
inclusieve arbeidsmarktverhaal waar te maken.  Zij stellen hun werkvloeren open voor diverse stagemoge-
lijkheden.
Zij zijn zowel klanten als kernpartners en leden, want Sterpunt Inclusief Ondernemen wil zijn klanten binnen 
zijn werking mee betrekken. 

• Een 3de ledencategorie is deze van ‘maatschappelijke organisaties’.
Binnen deze categorie willen we banden smeden met middenveld- en intermediaire organisaties die de in-
clusieve arbeidsmarktgedachte mee willen ondersteunen. Zij kunnen, dankzij hun draagvlak, de dienstverlen-
ing voor werkgevers versterken.
 

De engagementen, zowel van het lid als van Sterpunt Inclusief Ondernemen, die bij elke lidmaatschapscate-
gorie horen, werden neergeschreven in de lidmaatschapscharters en dienstverleningsfiches. Deze vindt u 
terug op www.dewerkplekarchitecten.be

Meer info over lidmaatschap? Stel al je vragen aan Tina via tina@dewerkplekarchitecten.be of 09 220 84 31

inclusieve onderneming
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07/11 Provinciaal Netwerk Vlaams-Brabant

08/11 Overleg provinciale VDAB West-Vlaanderen

09/11 Provinciaal Netwerk Antwerpen

09/11 Impactevaluatie: intervisie met koepels

13/11 Werkgroep Roadmap Inclusief Ondernemen

13/11 Focusgroep consulenten ESF-project Inplacement

16/11 VOV-beurs

21/11 Werkgroep referentiebewijs inclusieve onderneming 2018

30/11 Raad van Bestuur Sterpunt Inclusief Ondernemen

05/12 Workshop impacttraject

06/12 Overleg Sterpunt Inclusief Ondernemen – VDAB Regie

07/12 Sectordate ‘Mad about you’

11/12 Stuurgroep ESF-project All Inclusive@work

14/12 Algemene Vergadering Sterpunt Inclusief Ondernemen

Agenda
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Ken je het VTO-aanbod?

Sterpunt Inclusief Ondernemen biedt in het najaar 2017 opnieuw een kwaliteitsvol  en gevarieerd vormings-, 
trainings- en opleidingsaanbod aan voor zijn leden.  
Te ontdekken op www.dewerkplekarchitecten.be / VTO-aanbod. 

Inschrijven
Het VTO-aanbod is enkel toegankelijk voor de leden. 
Inschrijven kan via www.dewerkplekarchitecten.be / VTO-aanbod. Per opleiding vind je een uitgebreide infofiche 
terug.

Interesse, maar geen tijd  of geen sessie gepland? Schrijf u vrijblijvend in op de wachtlijst!
Heeft u interesse in een opleiding, maar past een sessie niet in uw agenda of is nu geen sessie gepland? Schrijf u 
dan vrijblijvend in op de wachtlijst via www.dewerkplekarchitecten.be / VTO-aanbod.
Als voldoende personen op de wachtlijst staan, plant Sterpunt Inclusief Ondernemen een nieuwe sessie en 
ontvangt u alle informatie. Uw inschrijving blijft één jaar geldig. Hierna neemt Sterpunt contact met u op met de 
vraag of u nog interesse heeft.

Meer info?
Tina Callebaut, vto@dewerkplekarchitecten.be of 09 220 84 31

Hebt u bij het bekijken van het dienstenaanbod  
van de Werkplekarchitecten vragen, bemerkingen  
of suggesties? Twijfel niet om ons te contacteren. 

Vooral met uw bijdrage kunnen we de 
dienstverlening voor u nog beter maken. 

Reageer naar: info@dewerkplekarchitecten.be
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Datum(s) Titel
Subtitel Korte inhoud Doelgroep Begeleiding Kostprijs*

Tweedaagse 
opleiding:
Di 21/11/2017
Di 28/11/2017

Basisvorming 
Taalcoaching

Basisvorming taalcoaching richt zich naar taalcoaches en 
educatief medewerkers die cursisten of werknemers in hun 
omgeving ondersteunen op vlak van taalvaardigheid en –
toegankelijkheid Nederlands. 

In een eerste luik worden de basisprincipes rond taalver-
werving bij volwassenen toegelicht. Via oefeningen en prak-
tijkvoorbeelden gaat men vervolgens na op welke manier 
spreekvaardigheid gestimuleerd kan worden en welke rol 
de taalcoach hierbij kan opnemen.

Taalcoaches,  
educatief 
medewerkers

(Anne)Lies 
Houben 
(Centrum voor 
Taal en On-
derwijs (CTO), 
verbonden aan 
de KU Leuven)

Verminderd 
tarief 160 € 
Standaardtarief 
320 € 

Tweedaagse 
opleiding:
Di 28/11/2017 
Di 05/12/2017

Strategische 
Werkgeversbe-

nadering

Jobcoaches, trajectbegeleiders,... staan voor de vaak moei-
lijke taak om werkzoekenden met een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt te plaatsen bij reguliere werkgevers. De kansen 
op succes vergroten als ze de noden en behoeften van de 
werkgever kennen  en weten hoe hen best te benaderen. 

De opleiding Werkgeversbenadering biedt inzicht in de posi-
tie en verwachtingen van werkgevers aangaande werving en 
selectie. Ook worden technieken aangereikt om gesprekken 
met werkgevers te voeren en om het verlangen van zowel 
kleinere als grotere werkgevers naar de aangeboden dienst-
verlening te vergroten.

Trajectbe-
geleiders, 
jobcoaches,…

Bart Moens Verminderd 
tarief 140 € 
Standaardtarief 
280 € 

Tweedaagse 
opleiding:
Di 06/02/2018
Di 20/02/2018

Verdiepingstra-
ject Taalcoa-
ching op de 
Werkvloer

Om de methodieken van de basistraining taalcoaching 
verder te integreren op de werkvloer, organiseert het 
Sterpunt Inclusief Ondernemen een verdiepingstraject 
‘Taalcoaching op de werkvloer’. Er wordt vertrokken vanuit 
het eigen casusmateriaal en praktijk van de job-/taalcoach. 
Taalvereisten, ondersteuningsnoden, leerderskenmerken,... 
worden in kaart gebracht en in een volgende stap vertaald 
naar talige activiteiten die men kan uitproberen op de 
werkvloer. De deelnemers leren ook hoe zij de omgeving 
op een laagdrempelige manier kunnen betrekken bij de 
taalcoaching. Reflectie en praktijkuitwisseling vormen de 
centrale uitgangspunten van deze opleiding.

Taalcoaches,  
educatief 
medewerkers

(Anne)Lies 
Houben 
(Centrum voor 
Taal en On-
derwijs (CTO), 
verbonden aan 
de KU Leuven)

Verminderd 
tarief 160 € 
Standaardtarief 
320 € 

*Verminderd of standaardtarief?
U betaalt het standaardtarief als u:
- niet tewerkgesteld bent in de deelsector beroepsopleiding van het paritair comité 329.01;
- OF als u activiteiten uitvoert die onder het toepassingsgebied vallen van art.2-3 van het BVR van 15 februari 2008 tot vaststelling van de regels voor de erkenning 
en financiering door de VDAB van de gespecialiseerde trajectbepaling- en –begeleidingsdienst, de gespecialiseerde arbeidsonder¬zoeksdiensten en de gespeciali-
seerde opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdiensten.

Opleidingen november 2017 - februari 2018
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Gedrukt op milieuvriendelijk papier

Werkplekleren hoeft niet langer 
een toverwoord te blijven.

De Werkplekarchitecten?

Competenties en attitudes aanleren of aanscherpen. 
Taalachterstanden wegwerken. Loopbaanbreed en
loopbaanlang kijken en coachen. 

Een passende job voor iedereen; ook voor wie 
de arbeidsmarkt wat verderop ligt. Werkplekleren.

Dat zijn de thema’s die de Werkplekarchitecten 
al meer dan vijfentwintig jaar heel nauw aan het hart 
liggen.


