
Nieuwsbrief

Bekijk deze mail in je br owser

Koningin Máxima en techniek. Een

hoopvolle combinatie!
Donderdag 10 september ontmoette onze directeur Sven Asijee onze koningin en de

voorzitter van de SER Mariëtte Hamer bij Doornbos Equipment in Rotterdam. Naast Sven

waren ook vertegenwoordigers van zowel het platform Talent voor Technologie als

andere O & O fondsen aanwezig. De aanleiding? Het advies van het Nederlandse Comité

voor ondernemerschap aan het kabinet naar aanleiding van de Coronacrisis.

Lees meer

Van:                                                                              Wij Techniek <communicatie@wij-techniek.nl>
Verzonden: dinsdag 29 september 2020 10:04
Aan: 
Onderwerp:                                                                 Zij-instroom met de juiste begeleiding werkt het
 

https://mailchi.mp/95bb967c8f67/zij-instroom-met-de-juiste-begeleiding-werkt-het?e=33c3396db4
https://wij-techniek.us4.list-manage.com/track/click?u=90bbde10d2e2adf54db33ec95&id=05d2c04c23&e=33c3396db4


Online leren
Wij vinden het belangrijk dat jij als medewerker in de installatiebranche jezelf blijft

ontwikkelen, ook in deze coronatijd.  Online leren is nu natuurlijk onmisbaar.

Daarom biedt Wij Techniek jou een waardebon aan ter waarde van maximaal €

500,- excl btw. De waardebon is aan te vragen tot 15 november en geldig tot en met

31 december. 

https://wij-techniek.us4.list-manage.com/track/click?u=90bbde10d2e2adf54db33ec95&id=e6ed3b9f71&e=33c3396db4


Ook dit is de techniekbranche

Zij-instroom: met de juiste begeleiding werkt het. Calder Werkt,

uitvoeringsorganisatie voor begeleidingstrajecten naar werk, benaderde

Energiewacht West met een idee. 

‘The sky is the limit!’ Nieuwe uitdagingen vragen om nieuwe kennis. Een leven

lang ontwikkelen is daarom van levensbelang voor de technische

installatiebranche. Maar hoe houd je dit thema binnen je bedrijf hoog op de

agenda? Michelle Dirksen, teamleider Leren en Ontwikkelen bij Hoppenbrouwers

Techniek in Udenhout, kan deze vragen als geen ander beantwoorden.

Geruisloos overstappen naar een prachtige branche. Ron Ruitenberg van Schipper

Installatie vertelt enthousiast over zijn overstap naar de techniek.

Doe mee aan de
Techathon 2020

Techniek Nederland organiseert samen

met Wij Techniek, TVVL en ISSO voor de

tweede keer een ‘Techathon’ in het

kader van CONNECT2025 en

SCENARIO2040. Meer informatie lees hier

https://wij-techniek.us4.list-manage.com/track/click?u=90bbde10d2e2adf54db33ec95&id=c0c104c56d&e=33c3396db4
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https://wij-techniek.us4.list-manage.com/track/click?u=90bbde10d2e2adf54db33ec95&id=ab55ad34e5&e=33c3396db4
https://wij-techniek.us4.list-manage.com/track/click?u=90bbde10d2e2adf54db33ec95&id=44a28485b7&e=33c3396db4


verder.

Sterk in je Werk, Sterk
in je Werk 50+ en Sterk
in je Werk 60+

Ook dit jaar organiseert Wij Techniek

vanaf september workshops Sterk in je

Werk. Ga aan de slag gaat met je eigen

ontwikkeling. Lees meer en meld je aan!

Toolbox op een koelbox
De Vakbus kwam afgelopen zomer langs bij Feenstra in Capelle a/d IJssel en

konden hun medewerkers op 1,5 m van elkaar weer gebruik maken van de Vakbus

en doorgaan met leren en ontwikkelen. De workshopleider startte met de toolbox

en ging daarna verder met de workshop ‘Waar sta jij in 2025’.

Meer weten over de mogelijkheden van de Vakbus of de Vakbus online? Kijk

op wij-techniek.nl/vakbus.

Ben jij Praktijkopleider

Als praktijkopleider ben jij degene die het talent van de toekomst helpt opleiden.

Maar hoe doe je dat het best? Wat kun je daarin nog leren? De cursus

Praktijkopleider helpt je daarbij. De cursus wordt zowel online als op locatie

gegeven.
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https://wij-techniek.us4.list-manage.com/track/click?u=90bbde10d2e2adf54db33ec95&id=edf041bb31&e=33c3396db4


Wat hebben we voor jou?
Als leidinggevende praat je veel met je medewerkers. Je plant, stuurt aan, motiveert,

delegeert en lost problemen op. Maar een (paar) keer per jaar heb je een belangrijk

formeel gesprek: het ontwikkelgesprek, functioneringsgesprek en/of

beoordelingsgesprek. Die gesprekken echt goed voeren leer je in de workshop Het

Ontwikkelgesprek. In november kun je nog meedoen. Kleine groepen. Bekijk hier ons

aanbod.

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.

Neem contact op:

Wij Techniek

Postbus 416, 3440 AK 

WOERDEN

wij-techniek.nl

support@wij-techniek.nl

0800 - 88 55 885
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