
 
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. Klik hier voor meer informatie of inschrijven.

Webinar voor praktijkopleiders, 11 mei

In verband met Covid-19 zijn alle praktijkopleidersdagen uitgesteld. Hiervoor in de
plaats organiseren wij samen met A+O Metalektro en OOM 3 online workshops, speciaal
voor jou als praktijkopleider! Op 11 mei van 10.30 tot 11.15 uur is het onderwerp
‘Motiveren = verbinden + uitdagen + bekrachtigen’. Schrijf je snel in via deze link.

Ontwikkel je Ontwikkelcultuur op 20 mei 

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 Midden Nederland (Utrecht en
Flevoland). Meld je hier aan.

Van:                                            Wij Techniek <communica�e@wij-techniek.nl>
Verzonden:                             donderdag 29 april 2021 09:48
Aan:                                            secretariaat@pla�orm-pie.nl
Onderwerp:                            ✉ Nieuwsbrief Wij Techniek | Blijf je ontwikkelen ➠ meld je aan voor online workshops
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Online cursus Praktijkopleider start op 2 juni en 7 juni

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.  Volg de 3-daagse online cursus Praktijkopleider. 

Online informatiebijeenkomst Hybride Techniekopleider, juni

Wij zijn op zoek naar vakmensen met een technische opleiding (minimaal mbo-4 niveau),
een hbo werk- en denkniveau, én vooral passie voor het mooie techniekvak. Je kunt je
huidige baan in de techniek combineren met lesgeven als hybride techniekopleider. Weet
je nog niet helemaal zeker of hybride techniekopleider worden de juiste stap voor jou is?
Meld je aan voor een digitale voorlichtingsbijeenkomst.

 Noord-Holland: op 10 juni van 15:00 tot 16:00 uur en 22 juni van 11:00 tot 12:00 uur.
 Midden Nederland: op 1 juni van 11:00 tot 12:00 uur en 17 juni van 15:00 tot 16:00 uur.

Online workshop Inclusief Leiderschap op 9 juni

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 cursus Werkplekbegeleider start op 17 juni

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. 

Wij Techniek TeamWork - Samen
voor talent en werk
Heb je een idee of initiatief om geïnteresseerden naar onze branche te leiden? Of
zoek je een boeiende loopbaan in de de technische installatiebranche? Lees hier
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verder over Wij Techniek TeamWork, de ondersteuning van Wij Techniek op de
arbeidsmarkt. Wij helpen, verbinden en vinden. Bekijk meer informatie via:
www.wij-techniek.nl/teamwork 

Ook dit is de techniekbranche
Certhon Greenhouse Solutions bestaat dit jaar precies 125 jaar. Van een lokaal

familiebedrijf is de onderneming uitgegroeid tot een internationale specialist in

vernieuwende tuinbouwtechniek. Naast complete kassen ontwikkelt en installeert

Certhon onder meer technische installaties, irrigatiesystemen, verlichting en

oplossingen voor indoor farming. “Ook in de tuinbouw staat de techniek nooit

stil”, vertelt internationaal servicemonteur Wilfred de Rijke.

De technieksector heeft een grote behoefte aan nieuwe vakmensen. Zij-instroom

is een manier om openstaande vacatures in te vullen. Met het project Installeer

Talent begeleidt Calder Werkt mensen zonder ervaring naar een baan in de

techniek. Deelnemers zijn extra gemotiveerd om daar een succes van te maken,

vertellen Cristel Poortenaar en Renzo Jansen.

Iedereen heeft zijn of haar talent, daar zijn Piet en Ellen Jonker, eigenaren van

Jonker Installatietechniek in Uitgeest, van overtuigd. We spreken Ellen over haar

ervaringen met leerlingen: “Als je mensen de kans geeft zich te ontwikkelen, komt

er heel veel talent boven”.

Lancering
onderwijshandleiding
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“Circular Skills in de
bouw”
Om de circulaire transitie te versnellen
zijn vaardigheden nodig die mensen in
staat stellen om innovaties te benutten,
nieuwe bedrijfsprocessen in te richten,
te denken vanuit het belang van een
ander of verder te kijken dan wat hier en
nu zichtbaar is. Meer weten? Lees hier
het bericht.

HR Hulplijn
Met ingang van 6 april 2021 hebben Wij
Techniek en Techniek Nederland een HR
Hulplijn ingericht. Met deze nieuwe
service helpen wij je verder met de
vragen over het personeel in jouw
organisatie! Heb je een vraag op het
gebied van personeel, dan helpt de HR
Hulplijn jou verder.

Cursus: BIM Basis
Installatietechniek
Het gebruik van digitale 3D informatie in
het bouwproces neemt toe. Ben je direct
of indirect betrokken bij BIM dan is de
juiste kennis een must! De cursus BIM
Basis Installatietechniek start oktober
2021. Meer informatie via deze link.

Techniekpromoties
onderwijs
Wij Techniek stopt per 1 mei
grotendeels met de techniekpromotie
voor het basisonderwijs en de onderbouw
vmbo. Daarom is het voor de periode na 1
juli alleen nog mogelijk de Technobiel en
de Techniekstand voor specifieke
doelgroepen te reserveren. Bekijk hier de
website.

Schema wanneer de activiteiten stoppen
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Aikido en techniek workshops – is gestopt per 26 maart

Alles is techniek bordspel en gamemaster – stopt per 1 mei

Alles is techniek experience – stopt per 1 mei

Technobiel – inzet voor basisonderwijs en onderbouw stopt per 1 mei maar is

tot 1 januari 2022 nog beschikbaar voor STO scholen en bedrijven

Alles is techniekstand  – inzet voor basisonderwijs en onderbouw stopt per 1

mei maar is tot 1 april 2022 nog beschikbaar voor STO scholen en bedrijven

BBL Techniek? Elektrotechniek of
installatietechniek?
De Vrienden van Elektro- en Installatietechniek Oost Brabant (VEIOB) is een
vereniging die bestaat uit toonaangevende installateurs, opleidingsbedrijven en
onderwijsinstellingen. Het doel van VEIOB is om jongeren en zij-instromers te
interesseren voor een opleiding en toekomst in de elektro- en installatietechniek.
Bekijk de website: www.veiob.nl 
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Wij Techniek in de pers
Een greep uit artikelen waarbij Wij Techniek de afgelopen periode in de pers is geweest. 

Gemeente geeft financiële ondersteuning voor ontwikkeling personeel

Diploma voor professionals: hoe ziet het EVC-traject eruit?

Werken in de installatiebranche: Een leven lang werken, leren en bijdragen aan

een duurzamere wereld artikel op pagina 4 en 5.

Ervaringscertificaat behalen: hoe werkt dit in de praktijk?

Dynamisch inregelen in flats en kantoren

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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