
OTIB bezoekt de bedrijven

Lees hier meer over de OSR in 2019!

‘Female Impact’ op 10 oktober. Meld je snel

aan!
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Twee bedrijven, twee ondernemende vrouwen

Vorig jaar werd ze als praktijkbegeleider bekroond tot Topcoach van het

Jaar, vandaag ontvangt ze OTIB directeur Sven Asijee en regiomanager

Fred van Kesteren. Samen met haar man Gert-Jan Kon runt Desiree Kon

installatiebureau KON, gevestigd in Hardinxveld Giessendam. Dit

gespecialiseerde bedrijf biedt maatwerk voor particuliere woningen op

het gebied van warmte en sanitair en staat in de ochtend op het

programma. In de middag toont Jolanda Janssen van Klenet

Installatiegroep B.V.te Schiedam vol trots, toewijding en humor het

bedrijfspand dat geheel is verbouwd na een uitbreiding met een

naastliggend vierde pand. Dit bedrijf is gespecialiseerd in elektra, veiligheid en deurcommunicatie. Asijee, die diverse

functies vervulde bij installatiebedrijven, bezoekt regelmatig bedrijven in het land. Ook vandaag luistert hij samen met

Van Kesteren naar wat er zoal speelt bij de bedrijven die ze bezoeken. Hij adviseert, bedenkt samen met de voormalig

directeur-eigenaar een nieuw product en nodigt de ander uit voor een politieke ontmoeting in Den Haag. 
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Wat is er veranderd in de Opleidingsstimuleringsregeling (OSR) in

2019?

Om de ontwikkeling van vakmensen te stimuleren heeft OTIB de

Ontwikkelingsstimuleringsregeling, kortweg de OSR. Met deze regeling

krijgt de werkgever een tegemoetkoming in de kosten van een opleiding

of training voor zijn of haar vakmensen. Op zich is de regeling niet nieuw!

Toch zijn er enkele veranderingen in 2019. Graag zetten we ze nog even

op een rij! 
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Female Impact: hét event voor ondernemende vrouwen in de techniek

Op donderdag 10 oktober organiseert OTIB in samenwerking met OOM,

OOC en WePowerPeople hét landelijke event voor ondernemende

vrouwen met impact. Tijdens de bijeenkomst komen vrouwen in de

techniek uit het hele land bij elkaar voor een inspirerend programma,

informatie en goede gesprekken. 
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Finalisten Technasium Top Award 2019

Meld je snel aan voor de

kennisdelingsbijeenkomst!

Overzicht workshops, trainingen en

evenementen
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Top meesters

“Het leert mij om anders te denken en een andere kant van de zaak te

zien”, aldus Matthijs van de Meer, elektromonteur bij Snijders

Elektrotechniek in Noordwijk. Dat sluit naadloos aan bij wat voormalig

wereldkampioen judo en TV presentator Dennis van der Geest - een van

de sprekers tijdens de TopMeesterschapsdagen – benadrukt: het belang

om de juiste doelen te stellen en jezelf te blijven ontwikkelen. Vanuit zijn

ervaring in de topsport vertelt Van der Geest dat coaches hem hielpen dit

te bereiken. “Zelfs ik ben niet in mijn eentje wereldkampioen geworden.

Een coach ziet jouw ontwikkelpunten, biedt handvatten en kan je van

goed naar beter helpen”. Als hij vervolgens de zaal vraagt wie een coach zou willen, gaan er aarzelend drie vingers de

lucht. Zo’n 70 vakmensen uit de technische installatiebranche beluisteren aanvankelijk wat terughoudend de

persoonlijke verhalen van Van der Geest en presentator Wilfred Genee. Tijdens actieve workshops worden de

vakmensen uit hun tent gelokt en delen twijfels, toekomst en mogelijkheden. Ook dringt het besef door dat ze deel

uitmaken van de branche waar het gebeurt: de energietransitie met alle uitdagingen en kansen die daarbij horen. 
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Finalisten Technasium Top Award 2019 inspireren vakmensen in de

techniek

Nederland in 2050 van het gas los een grote uitdaging? Als het aan de

finalisten van de Technasium Top Award 2019 ligt, valt dit eigenlijk wel

mee. Met het presenteren van een grote variatie aan hybride

warmteplannen voor bestaande gebouwen toonden zeven

Technasiumteams op 16 mei in Rijswijk jury en publiek hun originele

‘Van gas los’-ontwerpen: “Een airborne windturbine heeft ook natuurlijk

ook een toeristische waarde.” 

03-06-2019

Regionale Kennisdelingsbijeenkomsten: “Innoveren kun je (echt)

leren!”

De ontwikkelingen in de techniek dagen technische installatiebedrijven

uit om te innoveren. Maar aan welke innovaties moet je dan denken? En

welke innovaties zijn voor jouw bedrijf het meest geschikt om kansen te

pakken en aangehaakt te blijven? Tijdens de Kennisdelingsbijeenkomst

‘Innoveren kun je leren’ die op 18 april in Hoofddorp plaatsvond zetten

ervaren innovators, trendwatchers en bedrijven de deelnemers actief aan

het denken en doen. In juni staat de laatste bijeenkomst gepland. Zorg

dat je erbij bent! 
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Uit de agenda

De komende maanden organiseert OTIB weer inspirerende workshops

en trainingen in de regio voor vakmensen in de technische

installatiebranche. Een greep uit het aanbod: 
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