
Intersectorale initiatieven
najaar 2021

TITEL WANNEER? WAT?

Werkgroep dag van de inclusie Werkgroep in het kader van het intersectorale netwerk diversiteit en
inclusie ter voorbereiding van een dag van de inclusie in 2022.

2 september 2021 - 11 u. tot 12 u.

Werkgroep fiches en posters 6 september 2021 - 13 u. tot 14.30 u. Werkgroep in het kader van het intersectorale netwerk diversiteit en
inclusie ter ontwikkeling van fiches en posters als hulpmiddel voor
sectorconsulenten.

Werkgroep infosessie handleiding
non-discriminatie

6 september 2021 - 15 u. tot 16.30 u. Werkgroep in het kader van het intersectorale netwerk diversiteit en
inclusie ter ontwikkeling van een infosessie voor werkgevers die aan
de slag willen gaan met een diversiteitsbeleid. 

Intersectoraal netwerk diversiteit en
inclusie

 7 september 2021 - 10.30 u. tot 12 u. Lerend netwerk ter opvolging van intersectorale acties diversiteit en
inclusie. In het netwerk volgen we de vorderingen op van de
werkgroepen en leren we van elkaars initiatieven. 

Werkgroep intersectorale opleiding

SEPTEMBER

13 september 2021 - 15 u. tot 16 u. Werkgroep in het kader van het intersectorale netwerk diversiteit en
inclusie ter voorbereiding van intersectorale opleidingen. De eerste
opleiding focust op aanwerving en selectie en zal onder voorbehoud
plaatsvinden in het najaar. 

Webinar jobmobiliteit  28 september 2021 - 14 u. tot 16 u. Toelichting van het onderzoek 'Van werk naar Werk' door de Stichting
Innovatie & Arbeid. Het onderzoek focust op inspirerende voorbeelden
uit Nederland en Zweden.

Begeleidingsgroep nulmetingstraject Opvolging en begeleiding van een risicoanalyse en nulmeting met
betrekking tot discriminatie op de arbeidsmarkt.

 29 september 2021 - 15 u. tot 17 u.

Lerend Netwerk STEM Lerend netwerk ter opvolging van intersectorale acties om STEM-
beroepen en -opleidingen meer op de voorgrond te plaatsen. In het
netwerk volgen we de vorderingen op van de werkgroepen en leren
we van elkaars initiatieven. 

tweede helft september
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Intersectoraal netwerk diversiteit en
inclusie

Lerend netwerk ter opvolging van intersectorale acties diversiteit en
inclusie. In het netwerk volgen we de vorderingen op van de
werkgroepen en leren we van elkaars initiatieven. 

5 oktober 2021 - 10.30 u. tot 12 u.

Rondetafel NEET-jongeren
(werkplekleren)

7 oktober 2021 - voormiddag Op 7 oktober in de voormiddag komen jeugdwerkers digitaal bijeen
om een beter zicht te krijgen op de arbeidsmarkt en de verschillende
sectoren en stakeholders die hierin opereren. Het zijn jeugdwerkers
die dag in dag uit aan de slag gaan met NEET-jongeren en hen
begeleiden richting arbeidsmarkt. Ze willen vooral zicht krijgen op de
opportuniteiten in sectoren voor kwetsbare, kortgeschoolde jongeren
die aan de slag willen. Op die manier kunnen ze hun doelgroep
gerichter toeleiden. 

Rondetafel duaal leren en instroom

OKTOBER

najaar 2021 Bedrijven staan klaar om leerlingen uit het Duaal Leren op te leiden op
de werkvloer, maar de instroom blijft achter. Deze ronde tafel wenst
na te gaan welke stappen er dienen genomen te worden naar welke
stakeholders. Hoe kunnen we dit intersectoraal aanpakken?

12 oktober 2021 - 10 u. tot 12.30 u.

Veel verschillende sectoren delen een aantal gemeenschappelijke
thema's. In deze werkgroep bekijken we in twee overlegmomenten (12
en 21 oktober) de mogelijkheden om gezamenlijk opleiding te
organiseren rond gedeelde thema's.

tweede helft september In het kader van de oproep vanuit ESF worden samenwerkingen
verder uitgebouwd om tot een project te komen om competentie-
checks te ontwikkelen en bij bedrijven te introduceren. Indien nodig
wordt er nog een ronde tafel voorzien in opvolging van de eerste ronde
tafel van augustus.

Opvolging oproep competentiechecks

Werkgroep intersectorale
opleidingen

Verschillende sectoren delen een aantal gemeenschappelijke thema's.
In deze werkgroep bekijken we in twee overlegmomenten (12 en 21
oktober) de mogelijkheden om gezamenlijk opleiding te organiseren
rond gedeelde thema's.

Werkgroep intersectorale
opleidingen

21 oktober 2021 - 14 u. tot 16..30 u.
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Intersectoraal netwerk diversiteit en
inclusie

Lerend netwerk ter opvolging van intersectorale acties diversiteit en
inclusie. In het netwerk volgen we de vorderingen op van de
werkgroepen en leren we van elkaars initiatieven. 

4 november 2021 - 10.30 u. tot 12 u.

intervisie scans werkbaar werk 16 november 2021 - 10 u. tot 12 u. Er bestaan heel wat scans om werkbaar werk in kaart te brengen. Van
scans op bedrijfsniveau tot scans op sectoraal of zelfs Vlaams niveau.
Enkele scans worden voorgesteld en we bespreken de pro's en
contra's van verschillende scans.

NOVEMBER

19 oktober 2021 - 10 u. tot 12 u. Ga in gesprek met bedrijven over telewerken. Enerzijds krijg je een
toelichting van een onderzoek, anderzijds leer hoe je met de
gesprekskaart telewerken aan de slag kan in bedrijven.

Opleiding duurzaam telewerken
implementeren

Startopleiding nieuwe consulenten Deze korte opleiding maakt nieuwe consulenten wegwijs in het
netwerk van sectoren, in de convenantwerking en de verschillende
fora en lerende netwerken. Je legt er contact met andere startende
consulenten zodat je elkaar ook nadien eenvoudig kan consulteren.

26 oktober 2021 - 9.30 u. tot 16 u.

29 oktober 2021 - 14 u. tot 16.30 u. In dit Lerend netwerk van drie bijeenkomsten, wisselen we ervaringen
en ideeën uit met de bedoeling sterker te staan in onze rol van
sectorconsulent door te leren van elkaar. We gaan dieper in op een
aantal thema's uit de rondetafels Werkbaar Werk, zoals 'Werkbaar
werk: wat is dat eigenlijk?', 'Hoe agendeer je het bij bedrijven?',
'Werkbaar werk als gedeelde visie en strategie' en andere thema's die
tijdens het overleg naar boven komen. We bouwen telkens verder op
de uitkomsten van de vorige sessie, waardoor deelname aan de drie
sessies het beste is.

Sessie 1 Lerend netwerk Werkbaar
Werk 
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In dit Lerend netwerk van drie bijeenkomsten, wisselen we ervaringen
en ideeën uit met de bedoeling sterker te staan in onze rol van
sectorconsulent door te leren van elkaar. We gaan dieper in op een
aantal thema's uit de rondetafels Werkbaar Werk, zoals 'Werkbaar
werk: wat is dat eigenlijk?', 'Hoe agendeer je het bij bedrijven?',
'Werkbaar werk als gedeelde visie en strategie' en andere thema's die
tijdens het overleg naar boven komen. We bouwen telkens verder op
de uitkomsten van de vorige sessie, waardoor deelname aan de drie
sessies het beste is.

23 november 2021 - 9.30 u. tot 12 u.Sessie 2 Lerend netwerk Werkbaar
Werk 
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Intersectoraal netwerk diversiteit en
inclusie

Lerend netwerk ter opvolging van intersectorale acties diversiteit en
inclusie. In het netwerk volgen we de vorderingen op van de
werkgroepen en leren we van elkaars initiatieven. 

7 december 2021 - 10.30 u. tot 12 u.

Consulentendag 10 december 2021 - 9.30 u. tot 16 u.

DECEMBER

In opdracht van Viona onderzoekt Idea-consult of een leer- en
loopbaanrekening een grote stap kan betekenen voor een échte
leercultuur. Hier brengt Idea-consult haar resultaten naar voor uit haar
onderzoek.

Viona-onderzoek Leerrekening:
toelichting

Lerend Netwerk STEM Lerend netwerk ter opvolging van intersectorale acties om STEM-
beroepen en -opleidingen meer op de voorgrond te plaatsen. In het
netwerk volgen we de vorderingen op van de werkgroepen en leren
we van elkaars initiatieven. 

tweede helft november Opvolging en begeleiding van een risicoanalyse en nulmeting met
betrekking tot discriminatie op de arbeidsmarkt.

begeleidingsgroep NDI
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21 december 2021 - 9.30 u. tot 12 u.Sessie 3 Lerend netwerk Werkbaar
Werk 

Deze ontmoetingsdag is bedoeld voor alle sectorale consulenten van
de verschillende sectorfondsen. Het wordt een dag waar enkele
fondsen hun werking voorstellen gekoppeld aan een bedrijfsbezoek.
Centraal staat de kennismaking en is er hopelijk een voedingsbodem
om nieuwe initiatieven te laten groeien.

In dit Lerend netwerk van drie bijeenkomsten, wisselen we ervaringen
en ideeën uit met de bedoeling sterker te staan in onze rol van
sectorconsulent door te leren van elkaar. We gaan dieper in op een
aantal thema's uit de rondetafels Werkbaar Werk, zoals 'Werkbaar
werk: wat is dat eigenlijk?', 'Hoe agendeer je het bij bedrijven?',
'Werkbaar werk als gedeelde visie en strategie' en andere thema's die
tijdens het overleg naar boven komen. We bouwen telkens verder op
de uitkomsten van de vorige sessie, waardoor deelname aan de drie
sessies het beste is.
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Rondetafel duaal leren en instroom Opvolging van de eerste ronde tafel: bedrijven staan klaar om
leerlingen uit het Duaal Leren op te leiden op de werkvloer, maar de
instroom blijft achter. Deze ronde tafel wenst na te gaan welke
stappen er dienen genomen te worden naar welke stakeholders. Hoe
kunnen we dit intersectoraal aanpakken?

voorjaar 2022

Uitwisseling kmo's bereiken voorjaar 2022

VOORJAAR 2022

Elke sector kampt ermee om de kmo's te bereiken. Deze uitwisseling
is gericht om van elkaar tips en tricks te horen om deze doelgroep
nauwer te betrekken bij je sectorfonds.

17 december 2021 - 9.30 u. tot 12 u. Van vormingsfondsen tot en met ervarings-, werkbaarheids- of
transitiefondsen. Welke fondsen bestaan er momenteel, hoe kwamen
ze tot stand en hoe werken ze?

Intervisie fondsen
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