
Bekijk deze mail in je brow ser OTIB

Direct naar:

Samen de coronacrisis overwinnen
 

De coronacrisis treft ons allemaal, persoonlijk en bij ons werk. Onze zorg - mede namens

de sociale partners - gaat natuurlijk allereerst uit naar jullie gezondheid en die van de

Van: OTIB <communicatie@otib.nl>
Verzonden: vrijdag 10 april 2020 11:53
Aan: 
Onderwerp: OTIB ondersteunt, stimuleert en faciliteert
 

Samen de coronacrisis overwinnen

Collegiaal in- en uitlenen

Wat doet OTIB nog meer?

OSR

VIZI

Opleidingsvoucher

Advies op afstand

Sterk Techniekonderwijs

Nuttige links

https://mailchi.mp/b25573855ccd/otib-ondersteunt-stimuleert-en-faciliteert?e=33c3396db4


directe omgeving. Veilig werken staat voorop maar dat is soms moeilijk te organiseren.

De crisis raakt ondernemers en medewerkers in hun werk. Steun van de overheid is

welkom en biedt hopelijk voldoende om onze vakmensen in de branche te houden. Als

branche kunnen we zelf ook vooruitkijken en zoeken naar kansen. Deze crisis toont ...

Collegiaal in- en uitlenen
 

In deze vreemde tijd hebben sommige bedrijven moeite om alle medewerkers in te

zetten, terwijl anderen staan te springen om mensen. Collegiale in- en uitleen biedt

uitkomst. Collega’s die (tijdelijk) overtollig zijn, kunnen worden ingezet bij bedrijven

die zoeken naar gekwalificeerd personeel. Regionaal zijn diverse initiatieven

opgezet. Natuurlijk helpt OTIB om regionale partners en andere partijen aan elkaar

te koppelen. Dat kan als je personeel zoekt of juist tijdelijk over hebt. Heb je

bijvoorbeeld vragen over de opleiding en begeleiding van deze uitleencollega’s kun

je natuurlijk bij ons terecht.

Bel het OTIB Servicepunt Arbeidsmarkt Mobiliteit op 0800 – 6061 of neem contact

op met de OTIB regiomanager of Adviseur Arbeidsmarkt in jouw regio.

OTIB diensten online
 

OTIB heeft een aantal onlinediensten voor jou beschikbaar. Zo kun je ook vanuit

huis veilig aan de slag met jouw ontwikkeling.

Lees verder

Direct naar het Servicepunt
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De VAKbus online Is beschikbaar. Wil je deze tijd gebruiken om medewerkers te

helpen ontwikkelen op een efficiënte, laagdrempelige en vooral veilige manier?

Boek dan de OTIB VAKbus online. Zo kan je, ondanks de coronamaatregelen, toch

toolboxen inzetten.

De bekende en succesvolle TopMeesterschapsdagen van OTIB  gaan op

vernieuwende wijze online door. Helaas kun je je hier niet meer voor aanmelden.

Deelnemers volgen een zeer innovatief en interactief online-programma. We

houden jullie op de hoogte.

De cursus Werkplekbegeleider waarbij je leerlingen nog beter leert begeleiden vindt

online plaats. Meld je snel aan.

Krijg inzicht in jouw persoonlijke stijl van opleider met de online cursus

Praktijkopleider. Mis het niet.

De bibliotheek van het online leerplatform voor de techniek oZone is opengesteld

voor alle medewerkers in de techniek. Het heeft meer dan 90 onderwerpen/

cursussen over bijvoorbeeld leidinggeven, effectief online vergaderen of de impact

van corona op ons werk. Voor hr-of arbomedewerkers zijn interessante modules te

ontdekken.

Wat doet OTIB nog meer?

OSR
In deze tijd kun je misschien niet altijd

naar je werk. Hoewel je hoofd er

misschien niet naar staat is dit wel een

kans om aan je ontwikkeling te werken.

Zo ben je straks meteen inzetbaar. OTIB

biedt nog steeds subsidie om bij te

scholen, ook voor online trainingen.

VIZI

Met een zij-instromer kun je snel extra

werk verzetten. OTIB biedt financiële
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steun met de stimuleringsregeling VIZI om

nieuwe vakmensen klaar te stomen voor

het werk en hen een goede start te geven

van een duurzame baan in onze branche.

 

Opleidingsvoucher

Je kunt een voucher tot € 1500 (inclusief

btw) aanvragen voor bijscholing. Dit geld

is ter beschikking gesteld door de

Vakraad, een samenwerking van

organisaties die zowel de belangen van

werknemers als werkgevers behartigen.

OTIB is uitvoerder van deze

voucherregeling.

 

Advies op afstand

De regiomanagers en branchecoaches

denken mee hoe je deze moeilijke tijd

doorkomt. Ze komen nu niet fysiek bij je

langs, maar nemen telefonisch of via

beeldbellen contact op. Heb je vragen

over ondersteuning van je vakmensen, of

lopen er activiteiten waar je advies over

wilt?

Sterk Techniekonderwijs
De coronacrisis kan gevolgen hebben

voor activiteiten van Sterk

Techniekonderwijs (STO). Geplande

activiteiten gaan niet door. Lees hier wat

dit betekent.

Nuttige links
Hier vind je up-to-date informatie over de

gevolgen van de coronacrisis:

Direct naar alle tegemoetkomingen
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Helpdesk Corona Bouw & Techniek

CNV

FNV

De Unie

NVKL

Techniek Nederland

Nieuwsbrief

Je ontvangt deze mail omdat je je hebt

ingeschreven. Wil je deze mails op andere wijze

ontvangen? Geef hier je voorkeur op of meld je

af voor deze nieuwsbrief

 

Contact opnemen:

OTIB

Korenmolenlaan 4

3447 GG  WOERDEN

0800-8855885
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