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Wilt u meer weten of heeft u een bijdrage voor ‘Wordt Vervolgd’?
Laat het weten aan VOORdeel & VERVOLG. Uitschrijven voor 
deze nieuwsbrief kan ook, stuur hiervoor een mail.
 
ghouben@arcuscollege.nl
www.voordeelvervolg.nl / 088 – 0272478

Pilot SprincPlank gestart

Afgelopen maand is de pilot SprincPlank gestart. In deze pilot werkt  VOORdeel & VERVOLG nauw
samen met het platform Sprinc en WSP Parkstad. 

Gedurende de 13 weken dat het VOORdeel programma duurt, 
maken de 12 kandidaten kennis met verschillende branches. 
Ook wordt er gekeken waar de talenten en het ontwikkel-
potentieel van de kandidaten ligt. Na het VOORdeel
programma gaan zij dan werken in één van de branches van 
hun voorkeur. 

Wilt u deze nieuwsbrief nog eens teruglezen? Kijk dan op www.voordeelvervolg.nl 

Samenwerking VOORdeel & VERVOLG en Leo-loopbaan!

Of je nou studeert, werkt of een baan zoekt: elke Limburger heeft sinds kort een persoonlijke
loopbaancoach. De naam? Leo, Loopbaan- en ontwikkeling. 

Een duurzaam initiatief van de provincie Limburg,
ondersteund door ruim 20 onderwijsinstellingen, 
overheden en bedrijven. Van nature denken de meeste 
mensen pas na over hun loopbaan als er problemen 
zijn. Een verkeerde opleidingskeuze bijvoorbeeld. Het 
verlies van je baan door een reorganisatie. Of het 
besef dat je kennis en vaardigheden mist en daardoor 
niet meer meekomt op je werk. Vaak ben je dan al 
te laat en loop je achter de feiten aan. Zeker in deze 
moderne tijd. De wereld digitaliseert en robotiseert. 
Bedrijven en banen veranderen in hoog tempo. Het is 
heel simpel: wie niet meebeweegt, loopt vroeg of
laat vast.

Vanuit deze maatschappelijke urgentie is in februari 
Leo gelanceerd, de persoonlijke loopbaancoach voor 
studenten, werkenden en werkzoekenden in Limburg. 
Voor iedereen in onze provincie dus. “Leo wil mensen 
ervan bewust maken hoe belangrijk het is om zelf de 

regie te houden op je loopbaan. Om je in goede en slechte tijden te blijven ontwikkelen. Geen problemen 
repareren, maar voorkomen. Leo ondersteunt je in je loopbaan. Dat doen we zowel online als op locatie. 
Via persoonlijke coaching en -tests, interessante workshops en meeloopdagen”. Zo kenmerkt hij het
nieuwe, breed gedragen initiatief. 

Leo-loopbaan en VOORdeel & VERVOLG 
De deelnemers die gestart zijn binnen de VOORdeel & VERVOLG pilot bij Polygarde, gaan het Leo
platform gebruiken hun e-portfolio op te bouwen. Dit past binnen de VOORdeel & VERVOLG opleiding 
binnen de loopbaanoriëntatie en de Integrale Maatschappelijk Opdracht die er wordt gevolgd.

Meer informatie over Leo-loopbaan? Kijk eens op www.leo-loopbaan.nl!

Leuk om te weten:

•  In april staat de diploma-uitreiking 
niveau 1 bij EMMA Safety Shoes 
gepland.

•  Bij Jumbo Maastricht is een groep 
VOORdeel & VERVOLG kandidaten 
gestart.

•  Er wordt een stakeholdersoverleg 
gepland in mei waarin duurzame  
inzetbaarheid en de pilot Praktijkleren 
met Praktijkverklaring in het MBO 
op de agenda staan.  

Over deze onderwerpen leest u meer in 
de volgende nieuwsbrief.
 

Opbouw van het programma
Het programma bestaat uit twee delen. Deel 1 duurt vier weken; dit is de oriëntatieperiode. Doel van deze 
periode is dat de kandidaat in deze vier weken onderzoekt wie hij/zij is, wat zijn/haar kwaliteiten zijn en 
in welke branche hij/zij zou willen werken. De kandidaat verzamelt informatie over branches en bedrijven 
en hij/zij kiest twee branches waar hij/zij zou willen werken. Na twee weken begint de kandidaat daad-
werkelijk met werken: twee dagen in de ene branche en twee dagen in de andere. 

Na vier weken wordt gekozen voor één branche; dan start deel 2 van het programma. De kandidaat brengt 
de eigen kwaliteiten en keuzes in beeld. Hij/zij bereidt zich voor op het werk en onderzoekt hoe alles zo 
goed mogelijk georganiseerd kan worden. 

De VOORdeel & VERVOLG partners waar kandidaten hun ervaring kunnen opdoen zijn: Balanz Facilitair, 
Hago, Meander Groep, EMMA Safety Shoes en Schilderwerken Botterweck. Andere bedrijven zijn: SGL 
Zorg, Kobelco en Wonen Limburg. De eerste ervaringen zijn goed! Het is een groep enthousiaste
kandidaten welke vol energie het traject zijn gestart.


