Nieuwsbrief 12 september 2016

Reserveer Scholingsvouchers t/m 19 september
STOOF heeft besloten nog 500 scholingsvouchers beschikbaar te stellen aan
uitzendorganisaties (mits afgedragen aan SFU). De scholingsvouchers hebben een waarde van
€500 excl. BTW en kunnen aan uitzendkrachten overhandigd worden voor een arbeidsmarkt
relevante opleiding naar eigen keuze. Lees de complete voorwaarden op het opleidingsportal van
STOOF.
Van 12 t/m 19 september kunt u maximaal 5 scholingsvouchers reserveren. Uiterlijk 26
september maakt STOOF bekend hoeveel vouchers er daadwerkelijk zijn toegekend per
uitzendorganisatie. Dit is namelijk afhankelijk van hoeveel uitzendorganisaties reserveren.
T/m 31 oktober kunt u de vouchers op naam zetten. De geldigheid van de vouchers is 2
maanden en dus korter dan in eerdere periodes. Dit betekent dat de opleiding nog in 2016 moet
plaats vinden!

Actie: Leren is een Feest!
Festival van het Leren 12 t/m 23 september 2016
In het kader van het Festival van het Leren
heeft STOOF samen met 7 uitzendorganisaties extra
acties uitgezet op tal van locaties. Deze acties richten
zich onder andere op bewustwording bij consulenten
van het belang van goede werknemersvaardigheden
(o.a. taal en rekenen) voor uitzendkrachten.
Voor uitzendkrachten worden laagdrempelige screeningsinstrumenten ingezet, hun actuele
kennis, vaardigheden en competenties vastgelegd en een concreet leerplan aangeboden.
Hiervoor is per organisatie een ambassadeur beschikbaar, die het leerplan zowel intern als voor
uitzendkrachten faciliteren en daarbij samen werken met o.a. de Ministeries SZW/OCW,
Taalhuizen en ROC's/Rivor. Het doel van Leren is een Feest! is uitzendkrachten een training,
cursus, e-learningmodule, diplomaroute of leerwerktraject aan te bieden zodat hun positie op de
arbeidsmarkt wordt verstevigd. Onderliggend doel is dat een 'Leven Lang Leren' ook voor en door

uitzendkrachten als vanzelfsprekend wordt gezien.
De deelnemende uitzendorganisaties zijn Adecco, Care4Group, Driessen HRM, In Person,
Randstad, Start People en Timing.
Landelijke dag van het Festival van het Leren
Op vrijdag 16 september a.s. tijdens de landelijke dag van het Festival van het Leren in
Breda, worden de Toppers en de Leermeesters 2016 gehuldigd en wordt de Internationale Prijs
2016 uitgereikt.
Nominatie uitzendkracht
Charles de Koning is door STOOF genomineerd als Topper.
Nominatie directeur STOOF
Adriana Stel is door Servicepunt Flex genomineerd als Leermeester.
Klik hier voor het persbericht van het Festival van het Leren 2016.

Gratis loopbaanadvies in de "Week van de Loopbaan"
19 t/m 25 september 2016
In de week van 19 tot en met 25 september a.s. openen loopbaanprofessionals en jobcoaches
hun deuren voor alle belangstellenden met een loopbaanvraag tijdens de Week van de
Loopbaan. Een initiatief van Noloc waarbij werkenden en werkzoekenden in de gelegenheid
worden gesteld om gratis en vrijblijvend advies in te winnen omtrent een succesvolle aanpak op
de arbeidsmarkt.

DWSRA subsidieregeling
STOOF heeft begin augustus een subsidieaanvraag ingediend bij het Agentschap Sociale
Zaken en Werkgelegenheid voor de 'Tijdelijke regeling cofinanciering projecten dienstverlening
werkzoekenden en projecten samenwerking en regie arbeidsmarkt' ofwel DWSRA. Het plan is
om recent werkzoekende (niet langer dan 6 maanden werkloos) met een WW-uitkering een korte
stage aan te bieden, voor een vak te scholen en te plaatsen. Doelstelling is om zoveel mogelijk
mensen een sectorale switch te laten maken naar kansrijke sectoren. We verwachten in oktober
2016 uitsluitsel van het Agentschap over de toekenning van deze subsidie.

Jeugdwerkloosheid
In september start een pilot samen met 7 gemeenten, het Ministerie van SZW 'Team
Jeugdwerkloosheid', ca. 13 uitzendbureaus en STOOF. Deze pilot is bedoeld voor jongeren die
geen startkwalificatie hebben, niet in beeld zijn en waar de gemeenten nauwelijks middelen voor
hebben om hen naar werk toe te leiden.
De uitzendbranche heeft nadrukkelijk aangegeven op zoek te zijn naar jongeren, vandaar dat
STOOF hierop ingezet heeft. Heeft de gemeente of de uitzendorganisatie een jongere zonder
mbo-2 diploma, geen werk en geen uitkering dan kan deze jongere met een STOOFscholingsvoucher geschoold worden en geplaatst als uitzendkracht.

Winnaar Diversiteit Loont! Challenge
Deze zomer is er weer een challenge van de app
Diversiteit Loont! afgerond. De winnaar van de iPad
mini is Ariska Bouterse van TWZ. We vroegen haar

een stukje voor deze nieuwsbrief te schrijven om
andere intercedenten te interesseren voor de
challenge die 19 september start. Enthousiast
mailde ze het volgende:
"Afgelopen zomer heb ik meegedaan aan de
Diversiteit Loon! Challenge. Zo'n 50 deelnemers
werden deze ronde via de app getoetst met vragen
over discriminatie en de manier waarop intercedenten
om zouden moeten gaan met vooroordelen en het
selecteren van kandidaten voor vacatures. Het doel
van deze challenge was om meer aandacht te vragen
voor dit onderwerp en je bewust te worden van je
eigen vooroordelen.
De challenge waar ook andere collega's van TWZ aan
meededen zorgde voor de nodige interne
brainstormsessies en nieuwe inzichten over het
voorkomen van vooroordelen in bijvoorbeeld
vacatureteksten en de selectie van kandidaten.
Ik vond deze challenge leerzaam en een erg leuke
aanvulling op mijn dagelijkse werkzaamheden als
intercedent. Ik ging zelf kritischer naar de vacatureteksten van onze opdrachtgevers kijken. De
app bleef uitdagen om steeds vanuit andere oogpunten te kijken naar discriminatie, niet enkel
bewuste discriminatie maar juist ook onbewuste discriminatie. Veel opdrachtgevers weten
bijvoorbeeld niet dat ze met bepaalde eisen al aan het discrimineren zijn, en zijn dus onbewust
aan het discrimineren.
Om dan mijn kennis die ik onder andere door de challenge heb verkregen te delen vond ik erg
leuk!"

Meld je aan voor de volgende Diversiteit Loont Challenge in september!

Aanvragen subsidieregeling praktijkleren:
nog t/m 15 september
Met de Subsidieregeling Praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Een
werkgever kan in dat kader subsidie krijgen als tegemoetkoming in de kosten voor de
begeleiding van een leerling of student, Het aanvragen van subsidie voor het studiejaar
2015/2016 kan nog t/m 15 september 2016 (17.00 uur).
Meer informatie over de mogelijkheden en werkwijze van de Subsidieregeling Praktijkleren is te
vinden op de site: http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-praktijkleren

Andere interessante nieuwsberichten
De uitzendbranche zet extra in op taal! Taal op de werkvloer in de week van de alfabetisering
2016 (5 september 2016)
Onderzoeksrapport 'Het belang van human skills op de (toekomstige) werkvloer voor jongeren'
beschikbaar (3 augustus 2016)
Lager opgeleiden willen wel scholing volgen (6 juli 2016)
Kijk ook op onze nieuwspagina voor nog meer interessante berichten.
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