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STOOF-congres 25 november 2016
De Wereld Leert Door! is de titel van het STOOF-congres dit jaar. Skillsontwikkeling en de
noodzaak van praktijkleren op de arbeidsmarkt van morgen staan centraal. Sprekers zijn o.a.
Mariëtte Hamer van de SER en Frank Veringa van het Expertisecentrum Koninklijke Militaire
School/Koninklijke Landmacht. Het congres vindt plaats in de Buitenplaats Amerongen. Meld u
zo snel mogelijk aan, want vol is vol!
Aanmelden

ESF: nieuwe openstellingen Duurzame Inzetbaarheid
bedrijven/instellingen
Bedrijven en instellingen kunnen van 14 november t/m 25 november 2016 wederom een
aanvraag indienen bij het Agentschap SZW om mensen langer en productief aan het werk te
houden. Een aanvrager kan de helft van de projectkosten gesubsidieerd krijgen, tot een bedrag
van maximaal tienduizend euro, op voorwaarde dat deze zelf de andere helft van de
projectkosten bijlegt. In verband met het openen van het nieuwe aanvraagtijdvak is er in de
Staatcourant een wijziging van de Subsidieregeling ESF 2014-2020 gepubliceerd.
Lees verder

Uitzendkracht wordt Topper!
Op 16 september 2016, tijdens de landelijke dag van
het Festival van het Leren, is uitzendkracht Charles de
Koning uitgeroepen tot topper!
Toppers zijn volwassenen die geen doorsnee

leercarrière doorliepen en die met creativiteit en doorzettingsvermogen barrières overwonnen om
zichzelf te ontwikkelen. Charles werd door STOOF genomineerd omdat hij op latere leeftijd de
kracht heeft gevonden om na het volgen van verscheidende opleidingen niet alleen als chauffeur
groot rijbewijs en buschauffeur maar ook als heftruck chauffeur aan de slag te kunnen. Hij volgt
als kaderlid FNV flex nog steeds de nieuwe ontwikkelingen. Ook krijgt hij andere
uitzendkrachten enthousiast om een opleiding te volgen. Hij is voor STOOF een echte
ambassadeur leren en werken!

Oproep uitzenders deelname enquête soft skills
Veel uitzenders hebben 1 november een enquête gekregen over de bekendheid en het belang
van soft skills. Hoe meer partijen bereid zijn mee te doen hoe beter! Daarom het verzoek de
enquête in te vullen als u dat nog niet gedaan heeft.
Soft skills zijn alle 'zachte' vaardigheden die nodig zijn om te kunnen functioneren in het werk en
op de arbeidsmarkt, zoals communicatie, samenwerking en professioneel gedrag. Volgend jaar
zullen de onderzoeksuitkomsten bekend zijn.

Subsidieregeling Tel mee met Taal 2017-2018 voor
(uitzend)werkgevers in Nederland
Met het actieprogramma Tel mee met Taal geeft het kabinet een extra impuls aan het bestrijden
van laaggeletterdheid en het voorkomen hiervan. Het actieprogramma is een initiatief van de
ministeries van OCW, SZW en VWS en loopt tot en met 2018.
U kunt subsidie aanvragen voor scholing die de taalvaardigheid van uw werknemers verbetert.
Met taalscholing aan minder-taalvaardige werknemers bereikt u dat zij
meer tevreden zijn, er een hogere productiviteit is en gebeuren er minder ongelukken.
Lees meer

Eenvoudige tips om een
leercultuur te creëren
1. Hou het simpel
2. Geef als leidinggevende vertrouwen en geef het
goede voorbeeld
3. Voer talentgesprekken, ga het gesprek aan!
4. Stimuleer een groeimindset
5. Vier successen!
6. Creëer een omgeving waarin fouten gemaakt mogen
worden en leer daarvan!
7. Vraag regelmatig aan een ander: wat heb je vandaag geleerd en wat wil je morgen leren?
8. Focus je op de early adopters, omarm deze groep. Dat zijn de ambassadeurs.
9. Kies de leermethode die bij je past (op de werkvloer, klassikaal of online dan wel een
combinatie). Wees creatief!
10. Geef mensen de tijd om te leren en om hun passies te benutten en/of te ontdekken.

Vanaf nu EVC-registratie mogelijk
Naast het diplomaregister waarin de formele diploma's geregistreerd staan, is er nu ook een
nationaal Register voor Ervaringscertificaten. Alleen Ervaringscertificaten van door het Nationaal

Kenniscentrum EVC of de door DUO erkende EVC-aanbieders kunnen worden geregistreerd.
Het is ook mogelijk voor bezitters van voorheen uitgegeven Ervaringscertificaten deze te laten
registreren. Kandidaten die dat willen kunnen zich melden bij hun EVC-aanbieder of zij kunnen
zich aanmelden via de website. Aan de registratie zijn administratiekosten verbonden. Deze
staan vermeld op de site.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
Nationaal Kenniscentrum EVC, telefonisch via 055-5762626 of per e-mail nationaalkenniscentrum-evc@examenkamer.nl

Eenvoudig geschreven verhalen om
te verspreiden onder
medewerkers
Wilt u af en toe een mooi verhaal lezen? Abonneert u
zich dan gratis op de Leesservice! Dit is een service
voor bedrijven en organisaties om lezen te stimuleren
bij hun medewerkers. Zo maken medewerkers
kennis met allerlei bekende schrijvers en stijlen,
maar dan in een makkelijk jasje.
Waarom? Lezen is belangrijk!
Lezen verrijkt levens en opent deuren. Het is een absolute voorwaarde om mee te kunnen doen
in de maatschappij. Zonder basis van leesvaardigheid neemt ook het lezen van (e)boeken af.
Lezen helpt je om sociaal te functioneren, je beter in te leven, meer begrip op te brengen
voor anderen en gemakkelijker contacten te leggen.
Lezen vergroot je woordenschat en taalvaardigheid.
Een goede leesvaardigheid vergroot je carrièrekansen en dus je welvaart.
Aanmelden
Wanneer u als HR manager zich aanmeldt voor de gratis Leesservice, krijgt u rondom vrije
dagen een verhaal toegestuurd. Dit verhaal kan direct verspreid worden onder de medewerkers
via e-mail, intranet of print.
Alle verhalen zijn geschreven door bekende auteurs zoals Rob Kamphues, Tommy Wieringa
en Floortje Dessing.
Aanmelden

Andere interessante nieuwsberichten
SER-advies: Halt toeroepen aan terugloop in praktijkopleiding beroepsonderwijs
(24 oktober 2016)
Kansrijke beroepen (19 oktober 2016)
Jeugdwerkloosheid: Goede communicatie van belang bij pilot scholingsvouchers STOOF
(4 oktober 2016)
Kijk ook op onze nieuwspagina voor nog meer interessante berichten.
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