
De eerste editie van de Europese 
Competities van Skills Plus is eindelijk 
aangebroken en de teams staan 
te popelen om te starten met de 
vakwedstrijden!

Skills Plus zijn dé vakwedstrijden voor 
mensen met een arbeidsbeperking. 
Niemand wordt afgerekend op zijn 
of haar beperking – alleen talent telt! 
De competities zijn gebaseerd op de 
succesvolle Skills Talents wedstrijden van 
WorldSkills Netherlands (vakwedstrijden 
voor laatstejaars vmbo-leerlingen). De Skills 
Plus wedstrijden zijn een onderdeel van 
het Europese Erasmus+ project “Paraskills 
Competition” en worden gecoördineerd 
door Stichting Kenniscentrum PRO WORK.  
Ze zijn specifiek ontwikkeld voor een 
doelgroep, die varieert van mensen 
met een lichamelijke tot mensen met 
een verstandelijke beperking. Er wordt 
een zogenaamde inclusieve competitie 
georganiseerd, wat betekent dat talenten 
van verschillende niveaus en met allerlei 
soorten beperkingen met elkaar in 
teamverband de strijd aan gaan.

De competities worden in teamverband 
uitgevoerd en staan garant voor een 
onvergetelijke ervaring! Zowel individuele 
als teamvaardigheden spelen een rol en 
weerspiegelen de huidige situatie op de 
arbeidsmarkt. 

De teams die tegen elkaar strijden in 
verschillende vakgebieden komen uit 
verschillende landen in Europa. De 
deelnemende teams komen uit Bulgarije, 
Slovenië, Tsjechië, Italië, Duitsland en 
Nederland. De beste teams zijn daar 
geselecteerd tijdens de verschillende 
Nationale Competities.

ALLEEN TALENT TELT!
Wil je de Skills Plus Competities 
bijwonen?
De wedstrijden van Skills Plus vinden op 
donderdag 16 maart plaats en starten om 
10.00 uur. De deelnemers zullen gedurende 
twee uur per competitie hun talenten 
tonen tijdens de spannende en uitdagende 
opdrachten. De competities zijn te vinden 
in Hal 10 van de RAI Amsterdam. Hieronder 
vind je het programma:

ICT
10.00 - 12.00 uur Tsjechië
12.30 - 14.30 uur Slovenië
15.00 - 17.00 uur Italië

HOSPITALITY INCL. CATERING
10.00 - 12.00 uur Bulgarije + Slovenië
13.00 - 15.00 uur Duitsland + Nederland

 
 
 
 

GREEN JOBS
10.00 - 12.00 uur Italië
10.30 - 12.30 uur Bulgarije
11.00 - 13.00 uur Tsjechië
14.00 - 16.00 uur Duitsland 
14.30 - 16.30 uur Nederland

ELECTRICIAN
11.30 - 13.30 uur Tsjechië

The first edition of the European 
Competitions of Skills Plus has finally 
arrived and the teams are eager to 
start the competitions!

Skills Plus are the skills competitions for 
people with (labour) disabilities. No one 
is judged on his or her disability – only 
talent counts! The competitions are based 
on the successful Skills Talents contests of 
WorldSkills Netherlands. The Skills Plus 
competitions are a part of the European 
Erasmus+ project “Paraskills Competition” 
coordinated by Foundation Knowledge 
Centre PRO WORK (NL). It is designed 
specifically for a target group, ranging 
from people with a physical disability to 
people with mental disabilities. A so-called 

inclusive competition is organized, which 
means that talents of different levels, who 
cope with all kinds of disabilities, compete 
in teams.

The Skills Plus competitions are contests 
for teams and guarantee an unforgettable 
experience! Both individual and team skills 
play a part in the competitions and reflect 
the current situation on the labour market.
The teams are competing in different 
job types and are coming from various 
European countries. The teams are from 
Bulgaria, Slovenia, Czech Republic, Italy, 
Germany and The Netherlands. Here 
the best teams were selected during the 
different National Competitions. 

PRIMEUR: DE EUROPESE COMPETITIES VAN 
SKILLS PLUS, DÉ VAKWEDSTRIJDEN VOOR MENSEN 
MET EEN ARBEIDSBEPERKING!

KICK-OFF: THE EUROPEAN COMPETITIONS OF 
SKILLS PLUS, THE SKILLS COMPETITIONS FOR 
PEOPLE WITH A LABOUR DISABILITY!

DISCLAIMER: Skills Plus (onderdeel van het Paraskills Competition Project) is medegefinancierd 
door het Erasmus+ programma van de Europese Unie. Dit project werd gefinancierd met de 
steun van de Europese Commissie. Deze publicatie geeft de mening van de auteur weer en de 
Europese Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud hiervan.

MORE INFO? 
WWW.SKILLSPLUS.EU
     PARASKILLSCOMPETITIONS
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WorldSkills Netherlands zet zich al 
jaren in om jongeren te inspireren en 
motiveren om het beste uit zichzelf te 
halen. Vakwedstrijden zorgen voor een 
uitdagend programma voor leerlingen 
van vele scholen. Voor leerlingen uit 
groep 7 en 8 van de basisschool is er 
Skills Juniors. Voor laatstejaars vmbo-

leerlingen is er Skills Talents en voor 
het mbo is er Skills Heroes. Daarnaast 
verzorgt WorldSkills Netherlands de 
begeleiding van Team Nederland naar 
EuroSkills en WorldSkills, de Europese en 
wereldkampioenschappen voor beroepen.

www.worldskillsnetherlands.nl

WORLDSKILLS NETHERLANDS

ONLY TALENT COUNTS!
Do you want to attend the 
Skills Plus competitions?
The competitions of Skills Plus are taking 
place at Thursday 16 March and starts at 
10.00 am. Participants will display their 
talents for two hours per competition 
during the exciting challenges.
The competitions can be found in
Hall 10 of the RAI Amsterdam.
Below the schedule of the day:

ICT
10.00 - 12.00 Czech Republic
12.30 - 14.30 Slovenia
15.00 - 17.00 Italy

HOSPITALITY INCL. CATERING
10.00 - 12.00 Bulgaria + Slovenia
13.00 - 15.00 Germany + The Netherlands

GREEN JOBS
10.00 - 12.00 Italy
10.30 - 12.30 Bulgaria
11.00 - 13.00 Czech Republic
14.00 - 16.00 Germany 
14.30 - 16.30 The Netherlands

ELECTRICIAN
11.30 - 13.30 Czech Republic

DISCLAIMER: Skills Plus (part of the Paraskills Competition Project) is co-funded by the Erasmus+ 
programme of the European Union. This project has been funded with support from the 
European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission 
cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Mis nooit meer sneakpeaks, kijkjes achter de schermen en toffe foto’s 
en video’s met Kaj Gorgels! Volg ons via: 

   worldskillsnl  worldskillsnl
Laat ook jouw skills zien op Facebook of Instagram met: 

#thepowerofskills

THE POWER OF SKILLS

WIN EEN
SMARTWATCH!

1. Plaats een foto of video tijdens  
  Skills The Finals op Instagram, 
  Facebook of Twitter
2. Tag en like 

         @worldskillsnl 
3. Gebruik de hashtag: 

#thepowerofskills
4. Zet je bericht op openbaar, 
  anders zien wij het niet.

TIP: 
In hal 12 staat onze  

Sharingbox! Je kunt hier  
een toffe foto of GIF  
maken in de stijl van  

Skills The Finals en deze 
op social media 

plaatsen.
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