Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Wij Techniek <communicatie@wij-techniek.nl>
donderdag 28 januari 2021 15:01
secretariaat@platform-pie.nl
Blijf jezelf ontwikkelen, en meld je aan voor online workshops. Bekijk snel het
aanbod

Nieuwsbrief

Bekijk deze mail in je br ow ser

Meld je aan online workshops
Workshop Inclusief Leiderschap op 3 maart 2021
Bedrijven met meer diversiteit aan medewerkers zijn creatiever, slagvaardiger en
hebben beter klantcontact. Inclusief leiderschap werkt dus! Maar waar begin je? En hoe
ontwikkel je een leiderschapsstijl die hierbij past? Meld je snel aan!

Online bijeenkomst zij-instroom 4 februari 2021
Hoe kom ik aan gemotiveerd personeel? Misschien een goed voornemen om daar direct
op in te zetten bij de start van 2021? Wij nodigen je graag uit om donderdag 4 februari
2021 jouw leer/werk-traject te presenteren tijdens een online bijeenkomst voor zijinstromers. Doe je mee? Bekijk hier de flyer als je meer wilt weten.

Online workshop voor praktijkopleiders, 11 februari 2021
In verband met Covid-19 zijn alle fysieke praktijkopleidersdagen uitgesteld tot later dit
jaar. Hiervoor in de plaats organiseren wij samen met A+O Metalektro en OOM nog 3
online workshops, speciaal voor jou als praktijkopleider! Op 11 februari van 10.30 tot
11.15 uur is het onderwerp ‘Methodisch begeleiden’. Schrijf je snel in via deze link.

Workshops Sterk in je Werk voor alle leeftijden
Wij Techniek daagt jou uit je talenten verder te versterken. Er zijn genoeg
mogelijkheden om die volgende stap te zetten en nieuwekansen te verzilveren. Ontdek
het zelf tijdens één van de workshops Sterk in je Werk, Sterk in je Werk 50+ of Sterk in
je Werk 60+.
Workshops Sterk in je Werk… nú ook online
Ook dit jaar hebben wij de workshops verder verbeterd en uitgebreid. In februari
starten de eerste workshops: online. Dit is niet urenlang, passief kijken naar een
scherm. Je gaat juist interactief aan de slag. Je wisselt ervaringen uit met collega’s uit
de branche en doet zo inspiratie op.
Na afloop van de workshop kun je een waardebon van € 500,- aanvragen. Deze kan
direct worden ingezet om met je verdere ontwikkeling aan de slag te gaan. Daarnaast
heb je recht op maximaal 2 gesprekken met een ontwikkelcoach.
Meer informatie of inschrijven? Ga naar wij-techniek.nl/sterk-agenda.

Platform D&P en Wij Techniek slaan
handen ineen: nieuwe opdrachten
geven realistische kijk op techniek
van de toekomst
Eind 2020 hebben Platform D&P en Wij Techniek afgesproken dit en aankomend
schooljaar samen te werken om leerlingen te laten zien hoe zij deel kunnen

uitmaken van een duurzame toekomst, en welke rol techniek daarin speelt. Hans
Haring, projectmanager onderwijs bij Wij Techniek: “Het belang van de leerling
staat centraal. Daarom helpen wij leraren een beter beeld te bieden van de
mogelijkheden van de installatiebranche.” Lees hier het artikel.

Ook dit is de techniekbranche
In de Randstad wonen mensen van meer dan 200 verschillende nationaliteiten.
Ook binnen het team van Klenet Installatiegroep werken technici van
verschillende achtergronden met elkaar samen, vertelt opleiding- en
stagecoördinator Jolanda Janssen.
In de kop van Noord-Holland, in het gezellige Zwaagdijk is Bakker Klimaat
(voorheen Bakker CV Service) al 26 jaar een begrip. Het allround installatiebedrijf
heeft veel veranderingen doorgemaakt, maar één ding is hetzelfde gebleven:
aandacht voor mensen en blijven leren.
De maatschappelijke uitdagingen van de nabije toekomst liggen voor een
belangrijk deel in handen van de technische installatiebranche. De techniek geeft
immers vorm aan thema’s als de energietransitie, robotisering en slimmer
leven. Een randvoorwaarde om deze uitdagingen aan te gaan is de beschikking
over voldoende goed geschoold personeel. Hier biedt de zij-instroom van nieuwe
vakmensen kansen. Dat ervaren ook Michiel Groen en Lauri Dezentjé van Return
on Energy, een installatiebedrijf gespecialiseerd in zonne-energie uit
Barendrecht.

Wij Techniek

TopStarters en de
TopVakmanschapdagen
2021
De data zijn ivm Covid19 herzien op 12
januari 2021 en verplaatst naar maart,
april. Meer weten bekijk de nieuwe data
op: topstartersdag.nl en
topvakmanschapsdag.nl.

1000ste
ontwikkelingsvergoeding
van Gelders
Vakmanschap uitgereikt
Vrijdag 18 december heeft gedeputeerde
Peter Kerris de 1000ste
ontwikkelingsvergoeding van Gelders
Vakmanschap uitgereikt. Met steun van
provincie Gelderland kunnen vakmensen
trainingen volgen om zich door te
ontwikkelen in een snel veranderende
sector. Lees hier het artikel.

‘Initiatief voor
‘jongerenwerkplekken’
Zuid-Holland van start
Vanuit de Human Capital Agenda ZuidHolland is het initiatief gestart om 150
jongeren in Zuid-Holland aan een baan te
helpen. Dit zijn plekken voor jongeren
die op dit moment moeilijk aan een baan
kunnen komen. Aanmelden of meer
informatie bekijk hier het artikel.

Installatie verbindt alles
Afgelopen zaterdag werd het steeds groter wordende tekort aan vakmensen weer
eens benadrukt door Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland: “ Het
tekort aan vakmensen in de installatiebranche verdubbelt de komende drie tot vijf
jaar mogelijk tot 40.000 mensen als er niets gebeurt”.
Reden genoeg om nog meer leerlingen in het vmbo kennis te laten maken met
installatietechniek. Daarom zet Wij Techniek met de campagne ‘Installatie
verbindt alles’ installatie in een nieuw daglicht. Hiermee willen we leerlingen
inspireren om te kiezen voor deze uitdagende richting. Deze week gaat onze
campagne van start. Diverse vakdocenten, decanen en mentoren maken kennis
met de campagne ‘Installatie verbindt alles’. We richten ons met deze campagne
op vmbo bovenbouw.
Vanaf medio maart is er een voorlichtingsbox beschikbaar voor het onderwijs.
Hiermee informeren wij zowel de decaan/docent/mentor als de leerlingen over de
mogelijkheden die onze sector biedt. Daarnaast wordt er onder andere gewerkt
aan een lesprogramma en challanges die onder andere inzetbaar zijn tijdens de
LOB-uren. Hiermee brengen we ons vak letterlijk het klaslokaal in. Op onze
website hebben we een aparte pagina ingericht die aansluit op de activiteiten:
www.wij-techniek.nl/kiesinstallatie.

Declareren OSR 2020
De Ontwikkelingsstimuleringsregeling (OSR) van Wij Techniek biedt werkgevers
financiële tegemoetkoming in de cursussen/trainingen die hun medewerkers
volgen. Het declareren hiervan kan vanaf het moment dat de scholingsactiviteit is
gestart en dient uiterlijk te gebeuren voor 1 maart van het daaropvolgende

kalenderjaar. Dit betekent dat de declaraties over 2020 uiterlijk 28 februari 2021
bij ons binnen moeten zijn. Declareren kan via declaraties@wij-techniek.nl.
Voor 2021 is het scholingssaldo als volgt opgebouwd:
Basisbedrag: € 800,Daarbij opgeteld: het aantal medewerkers x € 120,Om het aantal medewerkers vast te stellen wordt als peildatum de stand op 4
januari 2021 gehanteerd, gebaseerd op de gegevens van MN die bij ons bekend
zijn. Als je inlogt in Wij Techniek Declaraties zie je voor jouw bedrijf het
scholingssaldo voor 2021 terug.

Wat hebben we voor jou?
Ontwikkel je ontwikkelcultuur
Training voor HR-medewerkers in de regio Zuid-Holland en Midden Nederland
Hoe zorg je ervoor dat mensen in jouw bedrijf alle ruimte en kansen krijgen om zich te
ontwikkelen? Hoe stimuleer je hen om te willen leren? Hoe creëer je een werkomgeving
waarin zij zich vrij voelen om hun dromen en ambities uit te spreken, en daarvoor ook
de benodigde stappen willen nemen? Kortom: hoe stimuleer je ontwikkeling in je
bedrijf? In deze vierdaagse training geven we antwoord op die vragen. We gaan aan de
slag met ontwikkeling: ontwikkeling van jezelf, maar ook de ontwikkeling van je
collega’s. Je wordt je bewust van je eigen rol hierin, en hoe je die kunt verbeteren,
optimaliseren en finetunen. De bijeenkomsten zijn bij voorkeur op locatie, maar
uiteraard houden wij ons aan de geldende coronamaatregelen. Indien nodig worden de
bijeenkomsten online georganiseerd. Meer informatie: https://www.wijtechniek.nl/goed-werkgeverschap/hr-medewerker/ontwikkel-je-ontwikkelcultuur/
Binnenkort kun je je aanmelden via deze link.

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

