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Training intercedenten diversiteit
Op 9 maart (nog slechts 3 plaatsen beschikbaar), 13 april (nog 2 plaatsen beschikbaar) en
18 april organiseert STOOF in samenwerking met Le Succes Avenue en Radar/Artikel 1
(voor gelijke behandeling en tegen discriminatie) een training voor intercedenten.
De 1 daagse training zal bestaan uit twee delen:
1. De ochtend gaat over persoonlijk leiderschap en diversiteit en wordt gegeven door
Abkader Chrifi.
2. De middag wordt verzorgd door een trainer van RADAR/Artikel 1 en gaat over hoe
om te gaan met, en te antwoorden op discriminerende vragen. Naast theorie gaat
er vooral geoefend worden met behulp van een acteur.
STOOF zal de eerste drie trainingsdagen geheel bekostigen (uw organisatie moet afdragen
aan SFU). De dagen worden daarna geëvalueerd en dit zullen we in een volgende
nieuwsbrief opnemen.
Deelname aan één van de drie trainingsdagen gaat op volgorde van aanmelding. Wees dus
snel met aanmelden en stuur een email met de naam, het e-mailadres en telefoonnummer
van de intercedent naar info@stoof-online.nl. Lees hier de uitgebreide informatie.

Diplomaroute
Maak nu een reservering voor uw uitzendkracht(en) voor de Diplomaroute en ontvang ook
een financiële tegemoetkoming van 50%. Elke uitzendorganisatie kan een financiële
tegemoetkoming krijgen van 50% per Diplomaroute voor hun deelnemende uitzendkracht(en). De Diplomaroutes zijn: Helpende zorg en welzijn, Logistiek medewerker en
Procesoperator A.
Wat houdt de Diplomaroute in?
De Diplomaroute is een examentraject. Een versnelde route naar het diploma. De
uitzendkrachten kunnen op basis van eerder opgedane praktijkkennis en ervaring middels
examens een officieel erkend diploma behalen. De kandidaat bepaalt zelf het tempo en het
blijkt goed te combineren te zijn met de uitzendbaan.
Geïnteresseerd, iemand op het oog?
Stuur dan een email naar info@stoof-online.nl. Eén van de projectmanagers zal dan contact
met u opnemen waarin de procedure en reservering zal worden toegelicht. Bij deze uitvraag
is voor nu geen minimum of maximum qua reservering maar geldt het principe 'first come first
served'.
Lees hier alle informatie over de Diplomaroute.
https://ui.constantcontact.com/visualeditor/visual_editor_preview.jsp?agent.uid=1130158863016&format=html&print=true

1/3

6-3-2018

Nieuwsbrief maart 2018

App Diversiteit Loont!
Het is een hot-topic, diversiteit en de uitzendbranche! STOOF heeft sinds enkele jaren al
de app Diversiteit Loont! Deze is destijds ontwikkeld voor vaste medewerkers van
uitzendbureaus die zich in directe zin bezig houden met bemiddeling.
Deze app toetst de kennis op het gebied van discriminatie en draagt bij aan het selecteren
zonder vooroordelen. In de app worden korte vragen gesteld aan de hand van filmpjes en
opdrachten. Benieuwd hoe u reageert in diverse situaties wat betreft diversiteit/
discriminatie?
We hebben al ruim 600 aanvragen voor deze app ontvangen waarvan enkelen zelfs voor het
gehele bedrijf! Heeft u ook interesse? Neem dan nu contact op met STOOF via
info@stoof-online.nl.

DWSRA
Het project 'Dienstverlening Werkzoekenden en projecten Samenwerking en Regie
Arbeidsmarkt' (DWSRA) heeft als doelstelling om 400 kansrijke WW'ers intersectoraal te
scholen en plaatsen.
De subsidie is bedoeld om 75 intercedenten te trainen, 400 uitzendkrachten te scholen en
voor 400 plaatsingen een bonus te verstrekken. De financiering bestaat voor 60% subsidie
vanuit het ministerie SZW en een bijdrage van 10% van STOOF. De eigen bijdrage van de
deelnemende organisatie in de opleidingskosten bedraagt 30%.
Het project is voor de helft vol, dus meld u nu aan via info@stoof-online.nl.

Keurmerk Leerwerk-intermediair
STOOF heeft het Keurmerk Leerwerk-intermediair (Keurmerk) ingericht om te borgen dat
uitzendondernemingen die leerling-flexkrachten uitzenden en/of opleiden de begeleiding van
deze leerling-flexkrachten kwalitatief goed uitvoeren. Het Keurmerk van STOOF kan gezien
worden als aanvullend op de taken zoals beschreven in het BPV protocol en de WEB.
Het keurmerk is van belang in de relatie tussen de uitzendwerkgever en het (Erkend)
inlenend bedrijf, waar de leerling/uitzendkracht zijn BPV doet. De criteria zijn in nauw overleg
met SBB en de MBO Raad vorm gegeven.
Op deze pagina treft u informatie aan over de procedure, het reglement en alle benodigde
documenten van het Keurmerk. Uiteraard kunt u altijd contact met ons opnemen voor meer
informatie.

Servicepunt Flex
Graag brengen we bij u de ServicePuntFlex beroepenkaart van UWV onder de aandacht. De
beroepenkaart geeft direct inzicht in werkzoekenden die op zoek zijn naar een bepaald
beroep/functie (per regio) en laat ook aanverwante beroepen/functies zien met het daarbij
behorende aanbod werkzoekenden. Zo heeft u direct inzicht in het werkzoekenden aanbod
per functie per regio. Ook worden er alternatieven geboden.
Neem ook eens een kijkje op de website van ServicePunt Flex. Daar vindt u ook allerlei
handige informatie over onder andere subsidies en regelingen die gelden voor UWV
werkzoekenden, meer informatie over speeddates en andere nuttige bijeenkomsten die door
UWV in het land worden georganiseerd. Uiteraard heeft ServicePuntFlex ook een
nieuwsbrief waar u zich voor kunt aanmelden.
https://ui.constantcontact.com/visualeditor/visual_editor_preview.jsp?agent.uid=1130158863016&format=html&print=true
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Meer weten of vragen? Servicepunt Flex is te bereiken per mail via info@servicepuntflex.nl
of per telefoon 06-11047092 (Jikke Nagelsmit) & 06-15834969 (Arno Frederiks).

STOOF in het nieuws
Naar aanleiding van de uitzending van Radar van januari is er veel publiciteit geweest
rondom het thema discriminatie in de flexbranche. Adriana Stel sprak n.a.v. de
samengestelde training voor intercedenten met BNR Nieuwsradio.
Het hele interview kun je hier beluisteren. (let op, het begint met reclame, het interview start
na ongeveer 2 minuten)
Ook gaf Maurice Rojer (Adjunct Directeur ABU) een interview aan RTL Nieuws.

Wilt u in 1 oogopslag weten welke diensten en producten wij
kunnen aanbieden?
Download dan ons dienstenpalet hier.

Postadres
Postbus 144
1170 AC Badhoevedorp

Bezoekadres
Singaporestraat 74
1175 RA Lijnden

T (020) 655 82 16
info@stoof-online.nl
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