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OTIB in 2020

Benieuwd wat we in 2020 gaan doen? Na de kerst staat

op www.otibin2020.nl het OTIB in 2020-magazine live. Hierin vind je onze

producten en dienstverlening voor volgend jaar. 
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Met VIZI op weg naar nieuwe vakmensen

De technische installatiebranche is op zoek naar goede vakmensen.

Omdat zij-instromers hierbij een belangrijke doelgroep zijn, stimuleert

OTIB installatiebedrijven graag om juist deze mensen voor te bereiden op

een boeiende baan in de branche. OTIB doet dit met VIZI: de nieuwe

stimuleringsregeling voor het opleiden en begeleiden van jouw nieuwe

vakmensen! Meer weten over de VIZI regeling? Of de VIZI

aanvragen www.otib.nl/vizi 
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Daan van den Berg, Sanjay Bhoendie en Theo van den Elzen

TopCoaches van het jaar 2019

De praktijkbegeleiders Daan van den Berg (Daan Installatietechniek),

Sanjay Bhoendie (Lomans) en Theo van den Elzen (InstallatieWerk Zuid-

Oost) zijn uitgeroepen tot TopCoach van het Jaar 2019. De drie

TopCoaches mogen zich een jaar lang de beste praktijkbegeleiders in de

technische installatiebranche noemen. Naast een bokaal ontvingen zij

elk een geldprijs van €2.500,-. Bekijk hier de korte filmpjes van deze 3

prijswinnaars en alle andere finalisten van de OTIB TopCoach van het

jaar verkiezing 2019. 
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Collegetour prijswinnaars bekend
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Winnaar collegetour

Overzicht workshops en trainingen

Fijne feestdagen!

Afgelopen september organiseerde OTIB in Nieuwegein en Hardenberg

een speciale route voor mbo-studenten met opdrachten langs de

exposanten van de Elektro en Installatie vakbeurzen. En de prijswinnaars

van de drie collegetours zijn inmiddels bekend. 
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HeatTransformers verkoopt klanttevredenheid en warmtepompen

Hybride warmtepompspecialist legt nadruk op klantreis en

samenwerking Hoe maak je consumenten enthousiast voor een

warmtepomp? Het nieuwe bedrijf HeatTransformers doet het met een

focus op hybride warmtepompen, gestandaardiseerde

installatieprocedures en maximale nadruk op klanttevredenheid. “We

zeggen het ook eerlijk als een warmtepomp niet de beste oplossing is,”

zegt mede-oprichter Stijn Otten.   
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Uit de agenda

In 2020 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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OTIB tussen kerst en Oud en Nieuw gesloten

Omdat de feestdagen dit jaar op werkdagen plaatsvinden, is OTIB tussen

kerst en Oud en Nieuw gesloten. Vanaf donderdag 2 januari zijn wij je

echter graag weer ten volle van dienst.OTIB wenst je goede feestdagen

en een gezond en succesvol 2020!   

 

http://w3sotib01.smartobjects.nl/MailingManager/Public/FollowUp.aspx?w3s_Mailing_Content_Id=636202&Catalog=OtibV&w3s_Link_Content_Id=84257
http://w3sotib01.smartobjects.nl/MailingManager/Public/FollowUp.aspx?w3s_Mailing_Content_Id=636202&Catalog=OtibV&w3s_Link_Content_Id=84258
http://w3sotib01.smartobjects.nl/MailingManager/Public/FollowUp.aspx?w3s_Mailing_Content_Id=636202&Catalog=OtibV&w3s_Link_Content_Id=84259
http://w3sotib01.smartobjects.nl/MailingManager/Public/FollowUp.aspx?w3s_Mailing_Content_Id=636202&Catalog=OtibV&w3s_Link_Content_Id=84260
http://w3sotib01.smartobjects.nl/MailingManager/Public/FollowUp.aspx?w3s_Mailing_Content_Id=636202&Catalog=OtibV&w3s_Link_Content_Id=84261
http://w3sotib01.smartobjects.nl/MailingManager/Public/FollowUp.aspx?w3s_Mailing_Content_Id=636202&Catalog=OtibV&w3s_Link_Content_Id=84262
http://w3sotib01.smartobjects.nl/MailingManager/Public/FollowUp.aspx?w3s_Mailing_Content_Id=636202&Catalog=OtibV&w3s_Link_Content_Id=84263

