
 
Nieuwsbrief

Bekijk deze mail in je browser

Meld je aan voor online workshops
Online workshops Sterk in je Werk 

Wij Techniek daagt jou uit je talenten verder te versterken. Er zijn genoeg
mogelijkheden om die volgende stap te zetten en nieuwe kansen 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+. Na afloop van de workshop kun je een waardebon van € 500,- aanvragen
voor je verdere ontwikkeling. Meer informatie of inschrijven? Ga naar wij-
techniek.nl/sterk-agenda.

Ontwikkel je Ontwikkelcultuur start 8 maart online

Je bent als HR-professional vaak de enige binnen je bedrijf die verantwoordelijk is voor
P&O/HR. En hoewel je veel zelf aan kunt, loop je misschien ook tegen dingen aan die je
niet alleen kunt of wilt oplossen. Dan is het fijn dat je kunt sparren met
gelijkgestemden. Daarom organiseert Wij Techniek de (online) training ‘Ontwikkel je
Ontwikkelcultuur’. Speciaal voor bedrijven in de regio Zuid-Holland.  Meld je hier
aan: www.wij-techniek.nl/ontwikkeljeontwikkelcultuur.

Webinar workshop voor praktijkopleiders, 25 maart 

Van:                                                                              Wij Techniek <communica�e@wij-techniek.nl>
Verzonden: donderdag 25 februari 2021 14:39
Aan: secretariaat@pla�orm-pie.nl
Onderwerp:                                                                 NL leert door: zet nu je volgende stap in je ontwikkeling
 

Lees hier het interview met Wim, trainer Sterk in je Werk 50+

https://mailchi.mp/dfe7e2551f20/blijf-jezelf-ontwikkelen-en-meld-je-aan-voor-online-workshops-bekijk-snel-het-aanbod-6608546?e=33c3396db4
https://wij-techniek.us4.list-manage.com/track/click?u=90bbde10d2e2adf54db33ec95&id=b1d706b737&e=33c3396db4
https://wij-techniek.us4.list-manage.com/track/click?u=90bbde10d2e2adf54db33ec95&id=9cccec6ed0&e=33c3396db4
https://wij-techniek.us4.list-manage.com/track/click?u=90bbde10d2e2adf54db33ec95&id=2014aaaba7&e=33c3396db4


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 25 maart van 10.30 tot
11.15 uur is het onderwerp ‘Inzicht in Talent’. Schrijf je snel in via deze link.

Online cursus praktijkopleider start op 25 maart

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. Meld je aan voor de 3-daagse online cursus deze start op 25 maart.

Online cursus werkplekbegeleider start op 31 maart

Ben je van nature al gewend om leerlingen wegwijs te maken op de werkvloer? Maar wil
je echt aan de slag met je begeleidingstalent? Volg de 3-daagse online cursus
Werkplekbegeleider. 

Online workshop Inclusief Leiderschap op 21 april

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! 

NL leert door
Zet nu je volgende stap in je ontwikkeling. Dankzij de tijdelijke subsidieregeling
(tot en met 31 juli 2021) van het ministerie van SZW financiert Wij Techniek jouw
bijscholing, zodat jij gratis een opleiding of training kunt volgen. Investeren in
jezelf is essentieel voor je ontwikkeling. Wij Techniek vindt het belangrijk dat jij
als medewerker in de technische installatiebranche jezelf blijft ontwikkelen, juist
ook in deze coronatijd. Daarom bieden wij jou, dankzij de subsidieregeling ‘NL
leert door’ van het ministerie van SZW, een training aan. Dit draagt bij aan jouw
ontwikkeling en je duurzame inzetbaarheid in de branche. Maak er dus gebruik
van! Kies een opleiding en meld je aan.
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Ook dit is de techniekbranche
In het najaar van 2020 is in Noord-Oost Nederland het ‘Jong Talent Programma’

begonnen, een traineeship voor talent in de installatietechniek. Het doel is

mensen faciliteren in hun ambities zodat zij gemotiveerd blijven, en ‘de

achterdeur’ van de sector dicht blijft. Maar wat werkt hierin nu echt? Om daarop

een gedegen antwoord te geven heeft het programma een onderzoeker betrokken.

Lector Human Capital (Saxion Hogeschool) Stephan Corporaal bekijkt door een

wetenschappelijk bril wat factoren zijn om talenten te boeien en binden:

“Bedrijven moeten, in het dagelijks werk, de onrust op een positieve manier

aansteken.” 

Met eenvoudige stappen het vakmanschap van je mensen versterken en het succes

van je bedrijf vergroten? Klinkt goed! Dat dachten ook de werkgevers die - alweer

ruim een jaar geleden - besloten mee te doen aan de Next Level-pilot van Wij

Techniek. Met initiatiefnemer Marijn van der Starre (Klantfocus) en

ontwikkelcoach Dorathe bij ’t Werk (Wij Techniek) bespraken we de resultaten van

de pilot. Conclusie: vakmanschap verbreden = je bedrijf versterken.

Diversiteit op de
werkvloer
Kennisplatform Integratie en Samenleving
heeft mkb’ers met een divers
personeelsbestand gevraagd hoe zij
werken aan het voorkomen van
discriminatie en het bevorderen van
diversiteit. Het hele onderzoek en
belangrijkste tips vind je hier. 
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“Als je het niet
aanbiedt, weten ze het
nooit”
Leerlingen kunnen niet weloverwogen
kiezen voor iets wat ze nooit hebben
ervaren. Dat is de gedachte achter het
integreren van techniek in opdrachten in
het profiel Dienstverlening & Producten
(D&P) in het vmbo. Daarom is Wij
Techniek vorig jaar een samenwerking
gestart met Platform D&P. We spreken
met twee docenten, Heidie Wesselink en
Lisa Alting, die betrokken zijn bij de
ontwikkeling van het opdrachtmateriaal. 

‘Een leven lang werken, leren én
bijdragen aan een duurzamere en
betere wereld’.
Maak kennis met installatietechniek

 Er ligt een enorme uitdaging klaar voor leerlingen in de toekomst. Maar er ligt ook
een belangrijke opdracht voor het onderwijs. Want hoe moet je als school zo’n
brede en diverse richting eenvoudig overbrengen aan leerlingen? Dat is precies
waar de “Installatie verbindt alles” campagne bij gaat helpen. Met bijvoorbeeld
informatie om te bespreken in de klas, zoals feiten en mogelijkheden in de
technische installatiebranche. Of met het lesprogramma, o.a. inzetbaar tijdens de
LOB-uren, waarmee de leerlingen zelf aan de slag gaan. Je kunt het
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voorlichtingsmateriaal kosteloos bestellen via: www.wij-
techniek.nl/kiesinstallatie. Lees hier het interview met oa Erik Hans Boek,
regiomanager van Wij Techniek.

Opleidingsprimeur voor de installatiebranche:
 Vliegende start voor eerste pilot met MBO-certificaten 

  
Hoe kan je zij-instromers sneller opleiden en ervaren vakmensen effectiever
bijscholen? In de regio Amsterdam werken scholen, bedrijfsleven en Wij
Techniek samen aan een nieuw opleidingstraject waarbij vakmensen in korte
tijd een MBO-certificaat behalen. “Deze pilot is uniek voor Nederland.”

  
 Opgetogen zijn ze, de drie initiatiefnemers die aan de basis staan van de eerste
pilot met certificeerbare eenheden in de techniekbranche. “Wat we hier samen
van de grond hebben gekregen, is uniek voor Nederland”, zegt projectleider Jan
Kleijbergen van Wij Techniek. Samen met opleidingscoördinator Arjen Binkhorst
van installatiebedrijf Bonarius Bedrijven en programmadirecteur Martin de Haan
van Vakschool Technische Installaties (VTI) en vertelt hij waarom dit
opleidingstraject grote kansen biedt voor bedrijven en vakmensen.

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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