
Meld je aan via werkplekleren@otib.nl

Jac van Geleuken, directeur Van Geleuken

Infra

Duurzaam hobbyproject met zakelijke toekomst

Van:                                            OTIB <W3SOTIB01.OtibV.552@w3sotib01.easyxs.net>
Verzonden:                             donderdag 31 oktober 2019 12:07
Aan:                                            secretariaat@platform-pie.nl
Onderwerp:                            Leren op de werkvloer. Lees het in de nieuwsbrief van OTIB
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31-10-2019

Werkplekleren in de techniek - pak deze unieke kans!

Medewerkers terug naar de schoolbanken om zichzelf verder te

ontwikkelen? Dat kan anders! Ze leren meer op de werkvloer. Dat blijkt uit

diverse onderzoeken. Tenslotte leer je ook pas écht autorijden nadat je je

rijbewijs hebt gehaald. Dat is met werken in de techniek niet anders.

Werkplekleren is dan ook zeer effectief. Maar hoe pas je deze lerende

manier van werken structureel toe in jouw bedrijf? En hoe zorg je ervoor

dat medewerkers willen meebewegen? Meld je bedrijf aan en laat je

kosteloos ondersteunen door gespecialiseerde adviseurs. 

31-10-2019

Technisch Opleidingscentrum Zuid: springplank naar een boeiende

baan in de branche

Je bent op zoek naar nieuwe technische vakmensen, maar kunt ze op de

krappe arbeidsmarkt niet te vinden. Wat doe je dan? Voor Jac van

Geleuken, directeur van Van Geleuken Infra, was het antwoord op deze

vraag even eenvoudig als doeltreffend: je richt je eigen

opleidingscentrum op! Een kort gesprek over het aantrekkelijk opleiden

van vakmensen. 

31-10-2019

Ondernemer start energietransitie in eigen huis

Iedereen praat over de energietransitie. Ondernemer Henk Dol maakt er

werk van. Het verduurzamen van zijn eigen huis begon als een

hobbyproject maar krijgt in de toekomst ook zakelijk een vervolg. “Mijn

doel is nul op de meter zonder poespas. Dat gaat gemakkelijker dan je

denkt.” 

31-10-2019

Uit de agenda

http://w3sotib01.smartobjects.nl/MailingManager/Public/FollowUp.aspx?w3s_Mailing_Content_Id=626700&Catalog=OtibV&w3s_Link_Content_Id=83027
http://w3sotib01.smartobjects.nl/MailingManager/Public/FollowUp.aspx?w3s_Mailing_Content_Id=626700&Catalog=OtibV&w3s_Link_Content_Id=83028
http://w3sotib01.smartobjects.nl/MailingManager/Public/FollowUp.aspx?w3s_Mailing_Content_Id=626700&Catalog=OtibV&w3s_Link_Content_Id=83029
http://w3sotib01.smartobjects.nl/MailingManager/Public/FollowUp.aspx?w3s_Mailing_Content_Id=626700&Catalog=OtibV&w3s_Link_Content_Id=83030
http://w3sotib01.smartobjects.nl/MailingManager/Public/FollowUp.aspx?w3s_Mailing_Content_Id=626700&Catalog=OtibV&w3s_Link_Content_Id=83031
http://w3sotib01.smartobjects.nl/MailingManager/Public/FollowUp.aspx?w3s_Mailing_Content_Id=626700&Catalog=OtibV&w3s_Link_Content_Id=83032
http://w3sotib01.smartobjects.nl/MailingManager/Public/FollowUp.aspx?w3s_Mailing_Content_Id=626700&Catalog=OtibV&w3s_Link_Content_Id=83033
http://w3sotib01.smartobjects.nl/MailingManager/Public/FollowUp.aspx?w3s_Mailing_Content_Id=626700&Catalog=OtibV&w3s_Link_Content_Id=83034
http://w3sotib01.smartobjects.nl/MailingManager/Public/FollowUp.aspx?w3s_Mailing_Content_Id=626700&Catalog=OtibV&w3s_Link_Content_Id=83035
http://w3sotib01.smartobjects.nl/MailingManager/Public/FollowUp.aspx?w3s_Mailing_Content_Id=626700&Catalog=OtibV&w3s_Link_Content_Id=83036
http://w3sotib01.smartobjects.nl/MailingManager/Public/FollowUp.aspx?w3s_Mailing_Content_Id=626700&Catalog=OtibV&w3s_Link_Content_Id=83037
http://w3sotib01.smartobjects.nl/MailingManager/Public/FollowUp.aspx?w3s_Mailing_Content_Id=626700&Catalog=OtibV&w3s_Link_Content_Id=83038
http://w3sotib01.smartobjects.nl/MailingManager/Public/FollowUp.aspx?w3s_Mailing_Content_Id=626700&Catalog=OtibV&w3s_Link_Content_Id=83039
http://w3sotib01.smartobjects.nl/MailingManager/Public/FollowUp.aspx?w3s_Mailing_Content_Id=626700&Catalog=OtibV&w3s_Link_Content_Id=83040
http://w3sotib01.smartobjects.nl/MailingManager/Public/FollowUp.aspx?w3s_Mailing_Content_Id=626700&Catalog=OtibV&w3s_Link_Content_Id=83041
http://w3sotib01.smartobjects.nl/MailingManager/Public/FollowUp.aspx?w3s_Mailing_Content_Id=626700&Catalog=OtibV&w3s_Link_Content_Id=83042
http://w3sotib01.smartobjects.nl/MailingManager/Public/FollowUp.aspx?w3s_Mailing_Content_Id=626700&Catalog=OtibV&w3s_Link_Content_Id=83043


Overzicht workshops en trainingen

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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