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Zet licht slim in
Alles begint met licht. En we zetten licht steeds slimmer in om ons leven beter te
maken. Denk aan de verlichting in de parkeergarage dat ons een veilig gevoel geeft. Of
de zon die licht geeft zodat wij door middel van zonnepanelen energie opwekken voor
onze elektrische apparaten. Zonnestralen voelen aangenaam, zijn goed voor de natuur
en onze eigen gezondheid. Maar te veel zon is ook niet goed weten we inmiddels. En is
het bijvoorbeeld belangrijk dat een gebouw tijdens een hittegolf koel moet blijven om
er prettig te wonen en werken. Zo ontwikkelt de techniek van zonnewering en
binnenklimaat zich steeds verder. Al deze ontwikkelingen houden we goed in de gaten.
Er is genoeg werk aan de winkel. Maar eerst genieten van een welverdiende, zonnige
zomer om onze eigen batterij op te laden voordat we weer aan de slag gaan. Ik wens je
een fijne zomer(vakantie)!
Sven Asijee
directeur Wij Techniek

Zonwering bespaart energie
Zonbewust ontwerpen en installeren is nog niet ingeburgerd in Nederland, maar door
nieuwe wetgeving komt hier wel geleidelijk verandering in. Voor de installateur is er dus
werk aan de winkel. Niet om airco’s te installeren, maar om te zorgen dat extra koeling
niet of nauwelijks nodig is. Hoe het werkt? Dat lees je hier.

Geef een gastles

Female Impact op 10 oktober

Vind je het leuk om met jongeren over je

Ben jij ondernemer, mede-eigenaar of

beroep te praten? Word dan gastdocent
op het vmbo, mbo, hbo of universiteit.

HR-medewerker? Kom dan naar dé
bijeenkomst voor ondernemende

Wij hebben alvast een presentatie voor

vrouwen in de techniek die impact willen

je gemaakt. Deze kun je downloaden en

maken. Er is een ruime keuze uit

aanpassen. Lees meer.

verschillende workshops. Lees meer.

'Sterk in je Werk' bij Keizers B.V.
Keizers Installatietechniek B.V. onderzocht samen met Wij Techniek hoe het
installatiebedrijf zich verder kan ontwikkelen. Het resultaat is een lijn met duidelijk
geformuleerde doelen. De in-company workshop Sterk in je Werk is de aftrap van het
verder bouwen aan de ingeslagen weg en op maat gemaakt voor het bedrijf. Lees hier de
ervaringen van workshopdeelnemers Stephan Sauerwald en Jan Oosterbroek.
Bedrijfsleider Paul Eidhof vertelt zijn beeld voor de toekomst van zijn bedrijf. “Sterk in
je Werk is voor mij de start en je ziet gelijk het effect.” Lees het hele interview hier.

Binnenverlichting als specialisme
Heb je er weleens over nagedacht om je te verdiepen in binnenverlichting? Dit
vakgebied ontwikkelt zich namelijk in hoog tempo. De juiste soort verlichting heeft
effect op de gezondheid en hoe iemand zich voelt in een ruimte van een gebouw.
Ook duurzame verlichting wordt steeds belangrijker. Met het gebruik van
ledlampen en sensoren blijven lampen bijvoorbeeld niet onnodig aan. Bekijk hier
de cursus Binnenverlichting.

Volg ons en mis niets
LinkedIn
Twitter
Facebook

Instagram
Wil je iets met ons delen op social
media? Tag ons in je eigen post.

Wijziging openingstijden Supportdesk per 1 augustus
De openingstijden van de Wij Techniek Supportdesk wijzigen per 1 augustus. Hier
vind je meer informatie. Heb je een vraag over een loopbaantraject, bijeenkomst,
regeling of iets anders? Aarzel niet om ons te bellen, of gebruik het
contactformulier.
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