
 

 

PROGRAMMA   
JONG TALENT ON STAGE 

Binnenkort start je met het laatste onderdeel van je 
studie: je eindstage of afstudeeropdracht. Een 
spannende periode want je diploma is bijna binnen 
handbereik! Tijdens je stage of afstudeeropdracht bieden 
wij je een interessant programma aan waar je gratis aan kan deelnemen 
en die jou veel extra’s gaat geven. Middels dit programma krijg je inzicht in 
je eigen persoonlijkheid en ontwikkeling en bouw je alvast aan een netwerk 
die uitstekend van pas komt op het moment dat je op zoek gaat naar een 
baan. En misschien krijg je je eerste baan wel zomaar in je schoot 
geworpen. Dat klinkt nog eens interessant, of niet dan!? We hebben maar 
één voorwaarde; de organisatie waar je stage loopt of een 
afstudeeropdracht bij doet is maatschappelijk georiënteerd (zoals 
gemeente, woningcorporatie, waterschap of zorginstelling). 
 
WAAROM DIT PROGRAMMA? 
Wij geloven in jong talent. In de meerwaarde die zij kunnen bieden. Jong talent is enthousiast, onbevangen, 
leergierig, vol energie en flexibel. In nauwe samenwerking met maatschappelijke georiënteerde organisaties 
willen wij al tijdens de laatste periode van de studie jong talent scouten, boeien en binden. Zo krijgen we jong 
talent al vroeg in beeld, waarbij de focus op het talent ligt. Het opdoen van ervaring komt gaandeweg wel.  
 
 
DEELNEMERS OVER JONG TALENT ON STAGE: 
 
“Door deelname heb ik een voorsprong op de arbeidsmarkt” 
“Zeer leerzaam en leuk om met verschillende afstudeerders samen te werken” 
“Ik begrijp mezelf (en anderen!) nu veel beter”  
“Goed voor je eigen ontwikkelen en uitbreiding van je netwerk” 
“Ik heb handvaten gekregen die ik gelijk heb toegepast in mijn stage en die straks in mijn werk ook van pas komen” 
 
 
PROGRAMMA JONG TALENT ON STAGE  
Elk half haar (september en februari) starten wij met het halfjaarlijkse programma Jong Talent on Stage. Het 
programma is opgedeeld in de drietal thema’s; Wie ben ik?, Wat wil ik? en Wat kan ik?. Middels interactieve 
bijeenkomsten die zowel individueel als in groepsverband plaatsvinden krijg je inzicht in deze vragen. Daarnaast 
vindt er een intellectuele verdieping plaats aan de hand van een masterclass. De details van het programma 
staan op de volgende pagina. 
 

DEELNAME IS KOSTELOOS 
Het programma bieden wij geheel kosteloos aan. Voorwaarde is wel dat je als organisatie maatschappelijke 
georiënteerd bent en je minimaal één stagiair(e) of afstudeerstudent aanmeldt. Daarnaast help je actief mee in 
het promoten van het programma; intern door bijvoorbeeld meer stagiaires/afstudeerders te enthousiasmeren 
en extern door andere organisaties op de hoogte te brengen en het programma te promoten op social media. 
Tenslotte stel je een ruimte bij jouw organisatie beschikbaar voor bijeenkomsten van het Jong Talent on Stage 
programma.  
 
KLAAR OM AAN DE SLAG TE GAAN MET JE EIGEN ONTWIKKELING? 
Ben jij een jong talent, vind jij je eigen ontwikkeling belangrijk en wil jij ook alvast aan de slag met jouw toekomst? 
Neem dan contact op met Max, het jonge talent van Expertisecentrum Plato. Hij kan je van meer informatie 
voorzien, je vragen beantwoorden en ervoor zorgen dat je aangemeld wordt voor het programma. Max is te 
bereiken op 06-11569613 of max@expertisecentrumplato.nl. 

VOORDELEN DEELNEMER 
 
ü Inzicht in zichzelf 
ü Zinvolle extra begeleiding 
ü Netwerkopbouw 
ü Mogelijkheid op eerste baan 

VOORDELEN ORGANISATIE 
 
ü Aantrekkelijke faciliteit om kosteloos aan te bieden 
ü Selectie en instroom jong talent na afstuderen 
ü Inbrengen van vacatures 
ü Bekendheid als aantrekkelijk stageadres 

Wie ben ik? 
Wat wil ik? 

Wat kan ik? 



 

 

DETAILS PROGRAMMA 
JONG TALENT ON STAGE 
 
 
INHOUD PROGRAMMA 
• Wie ben ik? 
• Wat wi lik? 
• Wat kan ik? 
• Masterclass 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WIE BEN  
Je maakt een DISCOVER potentieelanalyse en je krijgt 
een persoonlijke terugkoppeling (normale kosten 
€550,-). Zodoende kom je erachter hoe je je gedraagt, 
wat je drijft en waar je talenten liggen. Je leert hierdoor 
jezelf beter kennen en je krijgt inzicht in je 
ontwikkelpotentieel. Voor meer informatie over 
DISCOVER zie: www.expertisecentrumplato.nl/discover. 
 

WAT WIL IK? 
Zodra je talenten in kaart zijn gebracht komt de 
focus te liggen op de richting die je op wilt nadat je 
afgestudeerd bent. Je wordt uitgedaagd om na te 
denken over de functies die aansluiten bij je 
talenten. Ook ga je direct aan de slag om een 
zakelijk netwerk op te bouwen en leer je hoe je 
LinkedIn daarvoor kunt inzetten.  

 
WAT KAN IK? 
Je weet inmiddels wat je talenten en ontwikkelpunten zijn en je 
hebt duidelijk voor ogen wat je wilt. Door de inzet van boeiende 
werkvormen wordt gezamenlijk bekeken hoe dit effectief toe te 
passen is. Effectief toepassen gaat in een aantal stadia; van 
onbewust onbekwaam naar bewust onbekwaam. En vervolgens 
via bewust bekwaam naar onbewust bekwaam. Elke deelnemer 
brengt een casus in die een situatie schetst waar hij/zij op de 
stage- of afstudeerplek tegenaan loopt. In kleine groepjes gaan 
jullie inzoomen op de successen en valkuilen. Op deze manier 
wordt je bewust van het effect van je gedrag op je omgeving en 
leer je dit om te buigen naar een effectieve interactie. Het 
resultaat hiervan is versterking van je persoonlijk leiderschap 
met de focus op je persoonlijke talenten.  
 
MASTERCLASS 
De intellectuele verdieping vindt plaats middels een masterclass. Expertisecentrum Plato heeft affiniteit met 
onderwerpen zoals zelforganisatie, veranderkunde, persoonlijk leiderschap, ontwikkeling van mens en organisatie, 
politieke sensitiviteit, coaching en profilering op de arbeidsmarkt. In samenspraak met de groep wordt een 
onderwerp gekozen die tijdens een 2-uur durende masterclass wordt behandeld. 
 
  
PROFILERING ALS JONG TALENT 
De laatste bijeenkomst wordt afgesloten met een netwerkborrel. Je maakt kennis met alle deelnemende 
organisaties. Dé kans om je te profileren als jong talent! Dus wie weet loopt jouw toekomstige werkgever hier 
wel rond. 
 
CERTIFICAAT VAN DEELNAME 
Na afloop van het programma ontvang je een certificaat van deelname aan het programma Jong Talent on 
Stage. Hiermee kan je laten zien dat je actief met je persoonlijke ontwikkeling bezig bent geweest. Van eerdere 
deelnemers hebben we teruggekregen dat ze door deelname aan dit programma voorlopen op studiegenoten. 
Kortom: een certificaat om trots op te zijn!  

• Groepsgrootte:  maximaal 10 deelnemers 
• Duur: 20 weken 
• Start: elk half jaar in september en februari 


