
Ontwikkelingstraining

In december zijn we naar Slovenië gereisd. Gelukkig was het weer mogelijk om fysiek 
te reizen. We werden hartelijk ontvangen door onze Sloveense partner. We hadden 
elkaar al een hele tijd niet meer fysiek ontmoet. Het voelde misschien een beetje on-
wennig vanwege de pandemie:  
COVID-19, maar de sfeer was meteen goed, eigenlijk heel vertrouwd. We hebben veel 
constructieve feedback van elkaar gekregen tijdens de dagen deze 
trainingen. De sfeer is erg goed binnen de groep en er is een grote passie in ons team 
om het beste voor onze jongeren te ontwikkelen. 
 
We waren erg gefocust tijdens de training door duide-
lijk onze visie voor ogen te houden. Een van de vi-
sies die we hebben ontwikkeld is dat; 

“Wij van Skillability vinden het 
belangrijk dat iedereen zijn talenten kan ontwik-
kelen of erachter kan komen welke talenten 
er zijn. Soms kun je meer dan je denkt en heb 
je veel verborgen talenten. Daarom hebben we 
niet alleen een marktplaats op onze website, 
maar organiseren we ook projecten.”

Deze training is van afgelopen december 
waar we met een groep onze talenten hebben 
ontdekt en ontwikkeld. We deden individuele en 
groepsopdrachten zoals op de foto’s te zien is. 
In deze nieuwsbrief nemen we u mee in de ontwik-
kelingen van de afgelopen periode. Veel informatief 
nieuws namens het SkillAbillity team. 

       Hieronder leest u meer over de ontwikkelingen tijdens onze projectbijeenkomst.
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Methodologie

Nu het 1 jaar geleden is dat we met het Skillability-initiatief zijn begonnen, naderen we  
naderen we nieuwe belangrijke mijlpalen. De afgelopen maanden heeft een van onze teams hard 
gewerkt aan het ontwerpen en uitwerken van een methodologie die ons in staat moet stellen om een 
consistente aanpak te hanteren wanneer we met onze getalenteerde vrouwen en mannen praten, en 
om hun behoeften beter te begrijpen. 
 
Het uiteindelijke doel is om de vaardigheden en talenten van deze mensen te identificeren en goed 
te begrijpenen hen vervolgens te koppelen aan ondersteunende diensten en relevante opleidingen, 
zodat zij zich comfortabel kunnen voelen bij het toetreden tot de wereldwijde online marktplaats. 
 
De werkmethode - de manier waarop wij deze taak aanpakken - bevindt zich 
nu in de laatste overlegfase en wij verwachten begin december de laat-
ste bespreking hierover te voeren en deze goed te keuren, wanneer wij 
persoonlijk bijeenkomen in Velenje, Slovenië. Op deze bijeenkomst, in 
combinatie met een interne opleiding, zullen de toekomstige mento-
ren - medewerkers van onze organisaties die contact zullen leggen 
met mensen met een handicap die uitdrukking willen geven aan 
hun vaardigheden en talenten en hen zullen ondersteunen. 

Potentiële Vaardigheden

Naast dit belangrijke werk zijn we intensief bezig met de ontwik-
keling van de eerste reeks online cursussen om de mogelijk ontbre-
kende vaardigheden aan te reiken die nodig zijn voor de wereldwijde 
online markt van vandaag. Alle cursussen worden in het Engels gefilmd 
en vervolgens worden er aangepaste versies van opgenomen in elk van de 
partnertalen. 
 
Tegelijkertijd ontwikkelen we het gemeenschapsgedeelte van de website skilltalent.eu 
waar presentaties en contacten zullen plaatsvinden tussen de makers en de leden van het platform. 
We zijn een veilige omgeving aan het ontwerpen die de makers zal helpen hun portfolio’s te presen-
teren, te interageren met de leden die geïnteresseerd zijn in de dingen die zij kunnen maken of doen, 
en transacties van wederzijds belang te vergemakkelijken. 
 
Aangezien de bijeenkomst in Velenje de eerste is sinds de start van het project, zullen de partners 
van deze gelegenheid gebruik maken om de voortgang van het project te evalueren en nogmaals de 
impact te bekijken die de Covid-pandemie heeft - en zal blijven hebben - op ons initiatief. 
 



Foto impressie

Er zijn foto’s gemaakt tijdens het project, zodat we ons kunnen herinneren wat een leerzame
tijd dit was en hoeveel talenten er werden ontwikkeld.

Conclusie

Concluderend was het een leerzame bijeenkomst waar we veel van elkaar heb-
ben geleerd tijdens de training, we zijn tot de conclusie gekomen dat er veel 
verbeterpunten zijn en we ondersteunen elkaar hierin.

Ben je benieuwd naar meer?
 
       Meld je dan aan en ga naar onze website -> www. skilltalent.eu

We kijken er naar uit om je binnenkort mee te nemen op ons project en we star-
ten samen de zoektocht naar de verborgen talenten.


