Nieuwsbrief Sectorplan PLb
Wat kost het?

St Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Productie- en
Leveringsbedrijven (O&O fonds PLb)

Er zijn geen kosten aan verbonden voor de
energiebedrijven. De kosten worden betaald door
het O&O-fonds PLb en worden voor 50%
gesubsidieerd door de overheid.
Deelname gebeurt voor het overgrote deel in eigen
tijd. De investering in werktijd is maximaal 4 uur per
persoon.
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Investeer in jouw talent
De eerste stappen zijn gezet.
In de eerste nieuwsbrief hebben we het Sectorplan
aangekondigd en uitgelegd wat je daarin kunt doen.
Als je deze nieuwsbrief leest, zijn er al enkele
tientallen mensen aan de slag met hun

Wie kan hier aan deelnemen?
Iedereen die een arbeidsovereenkomst heeft en
onder de cao van de Productie en
leveringsbedrijven valt.
Het Talentenplatform is dus niet bedoeld voor
uitzendkrachten.

CareerCheck. Hieronder zie je een aantal
reacties van mensen die de CareerCheck al
hebben gedaan:

Wie kan zien wat ik doe?

“Ik zit hier met rode wangetjes te glunderen, ziet er
goed uit!”

Alleen Matchcare. Je mag je jezelf, zonder overleg
met jouw organisatie, aanmelden via het
Talentenplatform en deelnemen aan de onderdelen
die bij jou passen. Kom je zonder (geldige) reden
niet naar een gemaakte afspraak, dan zal
Matchcare of het O&O fonds hier wel melding van
maken richting jouw organisatie.
Het kan natuurlijk wel zo zijn dat je op een event
collega’s tegenkomt die ook investeren in hun
talent.

“Nuttige adviezen gehad.
Heeft me zeker aan het denken gezet”.
“Ik heb hiermee zicht gekregen op waar ik goed in
ben”

Aanmelden
Wil jij je ook aanmelden voor een CareerCheck?
Dat kan tot 22 mei via
Marjan.lancee@matchcare.nl. Daarna is het
Talentenplatform helemaal klaar en speciaal
ontwikkeld op de functies binnen de
energiebedrijven.

Hoe nu verder
Hieronder zie je wat je in 2015 kunt verwachten:

Maand
17 april

Wat
Lanceren trailer &
start presentaties
22 mei
Talentenplatform
beschikbaar
juni
1e ronde events
met workshops
september/ 2e ronde events
oktober
met workshops
december
Kerstevent
januari/
3e ronde events
maart 2016

Trailer
Om snel en begrijpelijk uit te leggen wat ‘Investeer
in jouw talent’ allemaal inhoudt, is een trailer
gemaakt. Deze kun je zien op
www.investeerinjouwtalent.nl en via deze link.

Implementatie per bedrijf
Op dit moment worden bij alle bedrijven
presentaties en voorlichtingsbijeenkomsten
gehouden. Hierin zal HR aan leidinggevenden en
medewerkers het Talentenplatform, de events, de
CareerCheck en het Individueel
Voorbereidingspakket uitleggen en antwoord geven
op vragen.

Waar
Bij alle
energiebedrijven
Bij alle
energiebedrijven
Regionaal
Regionaal
O&O fonds Arnhem
Regionaal

Voor vragen kun je terecht bij je leidinggevende of
bij HR.

Veel gestelde vragen en antwoorden
Op het Talentenplatform vind je een lijst met veel
gestelde vragen en de antwoorden daarop.
In deze nieuwsbrief alvast een paar vragen en
antwoorden die we vaak horen, met name over de
spelregels en privacy.

Met vriendelijke groeten,
namens het O&O fonds PLb,
Karin Gibcus, Projectleider Sectorplan PLb
www.oof-plb.nl.
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