
 

 

 

  

 

Persbericht 

“Vandaag  Personeelsdiensten B.V. , Plalloy MTD B.V. 

en Ates B.V. starten “Plastic Fantastic College”. 

Kerkrade  11  april  2016, Deze week is er een in-house leertraject bij werkgever Plalloy MTD B.V.  

gelanceerd met de naam “Plastic Fantastic College”. Het betreft een programma dat is ontwikkeld 

ten behoeve van de opleiding van procesoperators en een tweede programma dat is ontwikkeld voor 

de opleiding van logistieke medewerkers. 

Vandaag Personeelsdiensten B.V., Plalloy MTD B.V. en Ates B.V. hebben middels het tekenen van een 

gezamenlijke projectovereenkomst het startsein gegeven voor het zogenaamde Plastic Fantastic 

College. Het is een samenwerking tussen drie professionele partijen die hun krachten bundelen op 

het gebied van in house, projectmatig onderwijs. 'Met dit initiatief bieden we een opleidings- en 

doorontwikkelingstraject aan medewerkers binnen de procesindustrie en logistiek om zodoende een 

verdere kwaliteitsslag te maken in het opleidingsniveau van onze mensen. Ook willen we actief de 

proces-/logistieke industrie als groeiende en veelzijdige branche voor de arbeidsmarkt in Zuid-

Limburg onder de aandacht brengen en daarmee indirect een actief antwoord geven op de 

demografische ontwikkeling van vergrijzing en ontgroening, vooral in de regio Parkstad. Daarom ook 

willen we nadrukkelijk de koppeling maken met lokale onderwijsinstellingen in de regio om op deze 

manier, als bedrijfsleven en opleidingsinstituten gezamenlijk,  jongeren te enthousiasmeren voor de 

procesindustrie en de logistieke sector', aldus een trotse Jack van Engelen van Plalloy MTD B.V. 

'Middels het Plastic Fantastic College streven we er niet alleen naar dat we operators en logistiek 

medewerkers opleiden tot deskundige, kritische en betrouwbare medewerkers, maar willen we  ook 

en vooral ‘operational excellence’ (excellerende medewerkers) bereiken. Medewerkers opleiden die 

een proactieve houding aannemen en hun kennis en ervaring delen op de werkvloer. Uiteindelijk 

bieden we een Crebo landelijk erkend diploma basis/A operator en diploma logistiek medewerker 

(niveau 2) aan', aldus Roger Hoenen van Vandaag Personeelsdiensten B.V.  

Projectpartners 

• Plalloy MTD B.V. als zijnde leerbedrijf en In company leerlocatie. 

• Ates/Technicom B.V. verantwoordelijk voor de inhoud, coördinatie en uitvoering van de 

opleidingen (theorie en praktijk). 

• Vandaag Personeelsdiensten B.V. als ontwikkelaar en facilitator van het gehele project. 

 

 

 

 
Plastic Fantastic College is een initiatief van: 

 



 

 

 

 

 

Van links naar rechts. Jack van Engelen, Managing Director Plalloy MTD b.v., Erwin Dietzenbacher, 

Ates b.v., Frank Prumpeler, Chief Administrative Officer, Plalloy MTD b.v., Roger Hoenen, Vandaag 

Personeelsdiensten b.v. 

Meer informatie kunt u opvragen bij Roger Hoenen van Vandaag Personeelsdiensten, Geusseltweg 

29c, 6225 XS Maastricht, tel. 045-8200 300, r.hoenen@vandaagpersoneelsdiensten.nl, 

www.vandaagpersoneelsdiensten.nl   
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