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Classification: Internal Use 

Artikel Connexions Geleen en Sittard  

 
Denk je erover na om een nieuwe vaardigheid te leren of een cursus te 
volgen of wil je weten wat jouw carrièremogelijkheden of hoe ziet je 

financiële toekomst eruit? 
 

Je bleef echter denken: "oh, laat maar"? Nou, hier is je kans. 
 
In onze cao is afgesproken dat SABIC het opleidingsfonds uitbreidt met een 

financiële foto en een employability scan. Hiervoor wordt € 200.000 beschikbaar 
gesteld, dit wordt evenredig verdeeld over het opleidingsfonds, de financiële foto 

en de employability scan. Alle werknemers van SABIC Limburg bv kunnen gebruik 
maken van dit fonds.  

 
Het doel van dit fonds is dat medewerkers de mogelijkheid krijgen om de eigen 
inzetbaarheid in kaart te brengen en zichzelf met het opleidingsbudget verder te 

ontwikkelen waardoor hun inzetbaarheid vergroot wordt, tevens kan men meer 
duidelijk krijgen over zijn financiële situatie of het in kaart brengen van je 

inzetbaarheid. 
 
Dus: in welke richting wil jij je verder verdiepen? Welk (verborgen) talent wil jij 

verder ontwikkelen? Wil je meer inzicht in je financiële situatie 
 

 
Durf en leer! 
Er is een bedrag van maximaal € 2000 per medewerker beschikbaar en je moet de 

opleiding volgen bij een erkend instituut. De opzet van het fonds is om mensen te 
stimuleren om te leren. Leer te leren en durf jezelf (in je eigen tijd) te ontwikkelen. 

 
Financiële gezondheid 
Twijfel je over je hypotheek of over je pensioen, dan kan deze onzekerheid erg 

stressvol zijn en je hele leven negatief beïnvloeden. 1x per 5 jaar mag je gebruik 
maken van de financiële scan om alles op een rijtje te zetten. Zo ga je met een 

gerust hart de toekomst tegemoet. De financiële foto zal zo spoedig mogelijk 
beschikbaar worden gesteld en gecommuniceerd. 
 

Employability scan 
Weet jij wat jouw positie is op de arbeidsmarkt? Hoe zorg je ervoor dat je ook in 

de toekomst goed inzetbaar bent? Wat kun je doen om jouw positie te versterken 
en/of te verbeteren? Op deze vragen en meer geeft de employability scan een 
antwoord. De scan vormt de basis voor zelfontwikkeling en reflectie om je klaar te 

maken voor de toekomst. De employability scan foto zal zo spoedig mogelijk 
beschikbaar worden gesteld en gecommuniceerd. 

 
Wie het eerst komt... 
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Je kunt de aanvraag voor een opleiding of cursus indienen bij de beheer commissie 
van het opleidingsfonds. Maar let op: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Als 

de € 200.000 op zijn en je valt buiten de boot, dan heb je pech gehad.  
 

Je moet je aanvraag voor een opleiding met argumenten onderbouwen; waarom 
wil je bijvoorbeeld de opleiding volgen, wat is de toegevoegde waarde voor jezelf, 
welke redenen heb je om de opleiding of cursus te willen volgen? Dit is heel 

persoonlijk en kan dus echt van alles zijn...  
 

Betaling 
Voor de opleidingen moet je het bewijs van inschrijving en de factuur van het 
opleidingsinstituut aan de commissie overleggen; de opleiding of cursus wordt dan 

rechtstreeks door het fonds aan het opleidingsinstituut betaald. Na afloop van de 
opleiding/cursus moet je het fonds een terugkoppeling geven over het resultaat; 

overhandig het bewijs van deelname of een kopie van het certificaat. 
  
 

Wie beheert? 
Het opleidingsfonds wordt door een commissie uit de OR beheerd. De leden zijn 

Jan Gelissen (OR voorzitter), Wim Wich (OR-secretaris) en Marleen Groen 
(ambtelijk secretaris). Tilly Vola verzorgt de administratie voor de commissie. De 

werkgever (SABIC) heeft geen bemoeienis met de uitvoering van het fonds. De 
commissie toetst alle aanvragen aan de gestelde criteria.  
 

Privacy 
De organisaties die de employability scan en financiële foto maken, delen de 

resultaten niet met SABIC. Deze informatie is persoonlijk en zal alleen met jou 
gedeeld worden. 
 

Vragen, meer info of aanmelden? 
Alle mogelijke vragen over het fonds kun stellen via ORLIMBURG@SABIC.COM 

Op de site van de OR onder tab (Actueel/Current) vind je het reglement met daarin 
meer info en het aanmeldingsformulier. 
 

 
Grijp je kans en meld je aan! 

Het opleidingsfonds is al beschikbaar, de financiële foto en de employability scan 
worden zo spoedig mogelijk beschikbaar gesteld. 
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Think about it to learn a new skill or to follow a course or do you want to 
know what are my career options or what does my financial future look 

like? 
 

However, you kept thinking: “oh, never mind”? Well, here is your chance. 
 
In our collective labor agreement (CLA) it has been agreed that SABIC will extend 

the education funds with a employability scan and a financial photo. SABIC will 
make € 200,000 available to be evenly distributed over the training fund, the 

financial picture and the employability scan. All SABIC Limburg bv employees can 
use this fund. 
 

The aim of this fund is that employees are given the opportunity to further develop 
themselves personally, which increases their employability, it is also possible to get 

more clear about their financial situation or the mapping of your employability with 
the possible positive side effect that stress or other negative moods are reduced. 
 

So: in which direction do you want to deepen? What (hidden) talent do you want 
to develop further? Or do you want more insight into your financial situation?  

 
Dare to learn! 

A maximum amount of € 2000 per employee is available, and you need to take the 
course or training at a recognized institution. The aim of the fund is to encourage 
people to learn. Learn to learn and dare to develop yourself (in your leisure time).  

 
Financial health 

If you have doubts about your mortgage or your pension, then this can be very 
stressful and affect your life negatively. 1x per 5 years you can use the financial 
scan to get more insight into your financial situation. With peace of mind into the 

future! The financial picture will be made available soon. This will be 
communicated. 

 
Employability scan 
Are you aware of your labor market position? How can you ensure you will be 

employable in the future? What can you do to strengthen or improve your labor 
market position? The employability scan will answer these questions. The scan will 

help your self-development and self-reflection to prepare you for the future. The 
employability scan will be made available soon. This will be communicated. 
  

 
First come, first served... 

You can submit a request for a training program to the governing committee of the 
training fund. However, take note: first come, first served. If the € 200,000 has 
been spent and you missed the boat, then that is bad luck.  

You need to support your request with arguments: why, for example, do you wish 
to take this course, what is the benefit for yourself, what are your reasons for 

choosing this particular training program or course? These reasons will be very 
individual, and so could be just about anything…  
 

Payment 
You need to submit the certificate of registration and the invoice from the training 

institution to the committee; the training or course will then be paid directly by the 
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fund to the training institution in question. When you have completed the 
training/course you will be required to give feedback to the committee on the 

results; either in the form of proof of participation or a copy of your certificate.  
  

Who is in charge? 
A governing committee from the Works Council manages the training fund. The 
members are Jan Gelissen (Works Council chair), Wim Wich (Works Council 

secretary) and Marleen Groen (official secretary Works Council). Tilly Vola takes 
care of the administration for the committee. The employer (SABIC) is not involved 

in the running of the fund. The committee examines all requests based on the 
established criteria.  
 

Any questions, more info or application? 
You can send your questions about the fund in an email to 

ORLIMBURG@SABIC.COM. 
On the site of the Works Council under tab (Current / Current) you will find the 
regulations with more information and the application form. 

 
 

 
Seize the opportunity and apply!  
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