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DWSRA Kavels
Voor 2018 hebben we nog budget (€1800 per persoon) voor 230 werkzoekenden met een
WW uitkering korter dan 6 maanden. Het doel is intersectoraal omscholen naar tekort
sectoren. Let wel: op = op.
Stuur een e-mail naar info@stoof-online.nl wanneer er belangstelling is of klik hier voor meer
informatie over DWSRA.

Overeenkomst met A&O Provincies
Op vrijdag 20 oktober jl. hebben de Voorzitters van het A&O Fonds voor Provincies en
STOOF een overeenkomst gesloten. Vanaf nu hebben alle uitzendkrachten die werkzaam
zijn bij een Provincie de mogelijkheid om net als alle vaste krachten gebruik te maken van de
e-learning modules in de A&O Provincies Academie. Er zit een breed pakket in, zowel
trainingen voor duurzame inzetbaarheid, ICT vaardigheden, Provincie specifiek en
communicatie trainingen allerlei persoonlijkheidstesten.
Het is voorlopig een samenwerking voor een jaar. Wij stellen het op prijs wanneer
uitzendorganisaties uitzendkrachten hierover willen informeren. Ook vanuit de provincies zal
er de nodige communicatie plaatsvinden richting uitzendkrachten.

Ook uitzendwerk is een diploma waard!
Na succesvolle pilots gaat STOOF de Diplomaroute in 2018 verder uitrollen.
Wat houdt de Diplomaroute in:

De Diplomaroute is een examentraject. Een versnelde route naar het diploma. De
uitzendkrachten volgen géén opleiding en gaan ook niet terug naar de schoolbanken. Op
basis van eerder opgedane praktijkkennis en ervaring wordt middels examens een officieel
erkend diploma behaald. De Diplomaroute bestaat uit 2 examendelen; een theoretisch- en
praktijkgedeelte. Het praktijkexamen wordt op de werkvloer (bij de opdrachtgever)
afgenomen.
Kandidaten kunnen maar liefst 52 weken per jaar worden aangemeld, de doorlooptijd is
gemiddeld 3-8 maanden en het theoretisch examen kan op zeven plaatsen in Nederland
worden afgenomen. En daarnaast bepaalt de kandidaat uitzendkracht zelf het tempo en blijkt
het goed te combineren met de uitzendbaan.
Geïnteresseerd?
Volg deze innovatieve ontwikkeling via de nieuwsbrieven van STOOF of stuur alvast een email voor meer informatie aan: info@stoof-online.nl o.v.v. Diplomaroute.

Uitzendkracht Roelien Visscher van Care4Flex is geïnterviewd over haar ervaringen met de
Rivor diplomaroute Zorg en Welzijn niveau 2. Het volledige interview treft u hier.

Heeft u zich al aangemeld
voor het congres van 1
december a.s.? Nee? Meld u
nu aan!

De Cedris Waarderingsprijs ook voor uitzendorganisatie
Dit jaar organiseert Cedris voor het eerst de Cedris Waarderingsprijs. Een prijs voor
ondernemingen, projecten of programma's die aantoonbaar bijdragen aan het verhogen van
de arbeidsparticipatie voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Met de prijs
worden bijzondere initiatieven beloond en onder de aandacht gebracht van een breed
publiek. 'Cedris wil van innovatieve en succesvolle praktijkvoorbeelden een inspiratiebron
maken voor anderen', aldus Job Cohen, voorzitter van Cedris. Voor deze prijs is Cedris op
zoek naar bijzondere partijen die zich bezighouden met dit thema.

Klik hier voor de criteria en aanvullende informatie.

Topper
Super trots zijn we op onze topper Elma Walinga! Zij is door de jury van het Festival van het
Leren gekozen tot één van de vijf toppers (van de 13 genomineerden) afgelopen september.
Het Festival van het Leren is een wereldwijd initiatief van UNESCO dat zich richt op het
bevorderen van een leven lang leren en op alle burgers, ongeacht opleiding, leef- en
werksituatie.
STOOF heeft via het Leerwerkloket Fryslân één van haar scholingsvouchers aangeboden
aan Elma en kwam zo achter haar indrukwekkende verhaal. Voor STOOF reden genoeg om
haar te nomineren en met succes!
Het verhaal van Elma
Elma wilde al op jonge leeftijd de Techniek in, maar haar moeder vond dat niets voor meisjes
en daarom ging zijn naar de huishoudschool. Ze heeft lange tijd gewerkt in allerlei
administratieve functies en de vaardigheden daarvoor leerde zij in de praktijk.
Ze kreeg nooit vaste contracten en is een paar keer verhuisd om aan het werk te kunnen
blijven. Met behulp van de scholingsvoucher van STOOF en die van het UWV heeft zij de
opleiding TIG-lasser gevolgd, heeft zij haar VCA kunnen halen en heeft ze met de opleiding
weten te onderhandelen dat ze haar ook helpen met tekening lezen.
Om aan een baan in de sector te komen wil ze wel weer verhuizen als het nodig is. Elma
heeft doorzettingsvermogen en vasthoudendheid getoond door steeds naar mogelijkheden te
zoeken om aan het werk te blijven en haar droom na te blijven streven. Een echte topper!!
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