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Cedris Waarderingsprijs voor SprincPlank
Het SprincPlank traineeship heeft afgelopen week de Cedris Waarderingsprijs gewonnen!
Deze tweejaarlijkse prijs beloont bijzondere initiatieven die werkzoekenden op een innovatieve manier
ondersteunen richting betaald werk. Staatssecretaris Tamara van Ark reikte de prijs uit in theater
Diligentia tijdens de jaarlijkse Cedris-lezing. Het SprincPlank traineeship is als winnaar gekozen uit
54 inzendingen, waarvan er vier genomineerd zijn. Het traineeship is een initiatief van Stichting Sprinc,
het MVO platform in de regio Parkstad (Zuid-Limburg). Tijdens het traineeship lopen kandidaten 13 weken
stage bij één of twee werkgevers, met uitzicht op een betaalde baan. Daar leren ze het vak en ontdekken
ze wat ze zelf graag willen doen. Daarnaast volgen deelnemers een dag in de week een opleiding van
VOORdeel & VERVOLG voor persoonlijke ontwikkeling.

Praktech –
Pilot Praktijleren
Recent zijn er vijf cursisten ingeschreven
voor de Pilot Praktijkleren; de praktijkroute
voor het MBO. In deze samenwerking tussen
Praktech, SBB, het VISTA College, gemeente
Maastricht en VOORdeel & VERVOLG wordt
deze kandidaten een kans geboden op een
duurzamere inzetbaarheid op de arbeidsmarkt;
met een praktijkverklaring op zak!

Pilot Sjalter/Relim gestart
In januari is een groep kandidaten gestart met
het VOORdeel & VERVOLG opleidingstraject
bij Sjalter/Relim. Voor aanvang van het
opleidingstraject zijn alle kandidaten middels
een AMN test getest. Deze capaciteitentest
bestaat uit twee onderdelen: een cognitieve
test en een persoonlijkheidstest. Middels de
uitslagen van deze test krijgen zowel de docent
als de praktijkopleider goed inzicht in kennis,
vaardigheden en leerbaarheid van de
kandidaten waardoor ze de inhoud van het werk
en de opleiding hierop kunnen aanpassen.
De eerste weken zijn voor kandidaten, bedrijf en
docent positief verlopen. In de volgende editie
van wordt VERVOLGD zullen we verdere
ervaringen rondom deze pilot delen.

Opleiden eigen medewerkers
Wist u dat middels het VOORdeel & VERVOLG opleidingstraject niet alleen nieuwe medewerkers
maar ook uw eigen medewerkers geschoold kunnen worden?
Het belang van opleiden en ontwikkelen neemt de laatste jaren alleen
maar toe. Ook voor medewerkers op mbo niveau 1. Werknemers werken
langer door waardoor zij zich – ook op latere leeftijd – moeten blijven
ontwikkelen. Niet alleen voor zichzelf maar juist ook voor uw
organisatie. Betere kwalificaties zorgen voor een stevigere duurzame
inzetbaarheid van uw medewerker, nu en in de toekomst. Tevens neemt
de loyaliteit en productiviteit van ontwikkelde medewerkers toe. Zij ervaren meer werkplezier en presteren daarom simpelweg beter in hun
eigen baan.
Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact op met
VOORdeel & VERVOLG via telefoonnummer 088 – 027 24 78.
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