
 
Nieuwsbrief

 2 september 2021

Bekijk deze mail in je browser

Agenda workshops & trainingen

Sterk in je Werk 26-50 jaar
 september t/m december '21

Tijdens de inspirerende workshop Sterk in
je Werk ga je aan de slag met je
persoonlijke ontwikkeling, loopbaan-
wensen en ambities. Je wordt geholpen
bij het maken van jouw volgende stap.
Na afloop kun je een waardebon van €
500,- aanvragen voor je verdere
ontwikkeling.

Meld je aan

Sterk in je Werk 50+
 september t/m november '21

Je werkt al jaren in de branche.
Daardoor zijn jouw vakmanschap en
ervaring goud waard. Maar hoe zorg je
ervoor dat je dat inzet voor de jonge
generatie collega’s? Ontdek het tijdens
de workshop, speciaal voor 50+’ers. Na
afloop kun je een waardebon van € 500,-
aanvragen voor je verdere ontwikkeling.

Meld je aan

Van:                                            Wij Techniek <communica�e@wij-techniek.nl>
Verzonden:                             donderdag 2 september 2021 14:59
Aan:                                            secretariaat@pla�orm-pie.nl
Onderwerp:                            ✉ Nieuwsbrief Wij Techniek | Workshops dit najaar!
 

https://mailchi.mp/wij-techniek/nieuwsbrief-wij-techniek-workshops-dit-najaar?e=33c3396db4
https://wij-techniek.us4.list-manage.com/track/click?u=90bbde10d2e2adf54db33ec95&id=48869c6930&e=33c3396db4
https://wij-techniek.us4.list-manage.com/track/click?u=90bbde10d2e2adf54db33ec95&id=aae24a9aed&e=33c3396db4
https://wij-techniek.us4.list-manage.com/track/click?u=90bbde10d2e2adf54db33ec95&id=3cfcefaa5c&e=33c3396db4


Sterk in je Werk 60+
 september t/m november '21

In de workshop ga je met andere 60+’ers
aan de slag met je wensen voor de
toekomst. Je leert hoe je omgaat met
stress en verandering. Ook kun je vragen
stellen aan een adviseur van het
pensioenfonds (PMT). Na afloop kun je
een waardebon van € 500,- aanvragen
voor je verdere ontwikkeling.

Hybride Techniekopleider 
 najaar 2021

In het najaar starten weer diverse
hybride techniekopleiderstrajecten in
verschillende regio's. Ook is er een aantal
informatiebijeenkomsten. Meer
informatie en aanmelden via onze
website.

Meld je aan

Meld je aan

Inclusief Leiderschap
 september en oktober 2021

Bedrijven met meer diversiteit aan
medewerkers zijn creatiever,
slagvaardiger en hebben beter
klantcontact. Inclusief Leiderschap werkt
dus! Maar waar begin je? Tijdens deze
workshop oefen je met acteurs jouw
leiderschapsstijl.

Praktijkopleidersdagen
 vanaf september 2021

Wil jij je vaardigheden inzetten om
leerlingen de fijne kneepjes van het vak
bij te brengen? Hen begeleiden bij hun
opleiding en enthousiasmeren voor hun
vak? Kom naar de praktijkopleidersdag in
jouw regio.

Meld je aan

Meld je aan
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IJzersterke positionering
 4, 12 of 14 oktober 2021

Samen met andere ondernemende
vrouwen in Noord Nederland werk je aan
een ijzersterke positionering van je eigen
bedrijf. Je wisselt ervaringen uit, deelt
kennis en doet waardevolle contacten
op. 

Het Ontwikkelgesprek
 4 november 2021

Als leidinggevende praat je veel met je
medewerkers. Je stuurt aan, motiveert,
delegeert en lost problemen op. Maar
een (paar) keer per jaar heb je een
belangrijk formeel gesprek: het
ontwikkelgesprek. Kom naar de workshop
in de regio Noord Nederland.

Meld je aan

Meld je aan

Huis van Sarah 
 september t/m november '21

Als maatschappij staan we voor grote
uitdagingen. Hoe gaan we met de wereld
om? Hoe laten we haar achter aan onze
kinderen en kleinkinderen? De techniek
speelt hierbij een hoofdrol. Kom naar het
Huis van Sarah en laat je inspireren!

Monteursdagen
 november en december 2021

Ook dit najaar organiseren NVKL,
Techniek Nederland en Wij Techniek
speciaal voor monteurs een uitdagende
en verfrissende reeks van webinars aan.
Vorig jaar beoordeelden de deelnemers
deze webinars met een 7,9 dus meedoen
is zeker de moeite waard. 

Meld je aan

Meld je aan
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Female Impact Save the date
 28 oktober 2021

Ben jij ondernemer, mede-eigenaar of
HR-medewerkster? En wil je als vrouw
meer impact in de typische
mannenwereld binnen technische
bedrijven? Ga dan met ons en andere
vrouwen in gesprek over Female Impact.
Noteer de datum alvast in je agenda!

Het Huis van Sarah
Bekijk in bovenstaand filmpje de reacties van jouw branchegenoten tijdens een
bezoek aan het Huis van Sarah.

 En lees hieronder de artikelen van Installatie.nl en Regio.nl.

Huis van Sarah in Zaandam: mensen in de techniek meer dan welkom! in de

Regio Online

Installatietheater gaat weer toeren: Installatie.nl

Installatie.nl: Huis van Sarah is verplichte kost
Aanmelden kan nu!

 Download de speciale Huis van Sarah app (via Android of iOS) en bestel je ticket. De
app biedt je ook de mogelijkheid om direct andere mensen uit te nodigen om
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aanwezig te zijn bij Huis van Sarah. Doe dat vooral!
  

Meer weten? www.wij-techniek.nl/huisvansarah

“Als je de koninklijke
weg volgt, kom je niet
snel ergens”
Niet bij de pakken neerzitten, maar de
handen uit de mouwen steken. Dat is het
motto van Kornee van Terheijden,
directeur van opleidingscentrum Torio en
Van Terheijden Groep BV. En met die
houding heeft hij, samen met Wij
Techniek en andere partners in het land,
een volledig nieuwe praktijkopleiding in
riooltechniek van de grond gekregen. 

Installatie Vakbeurs
2021:Thema De Reünie

 14,15,16 september '21
Kom naar ons Loopbaancafé op de
Installatie Vakbeurs in Hardenberg. We
helpen je met loopbaan- en
ontwikkelingsvragen onder het genot van
een heerlijke barista koffie. Ook brengen
wij bedrijven en mbo-studenten met
elkaar in contact tijdens de College Tour.
Lees meer!

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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