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Weer aan de slag
Onze batterij is opgeladen tijdens de zomer(vakantie) en we gaan weer aan de slag. Het
nieuwe schooljaar start en een kersverse periode op het werk treedt aan. Een mooi
moment om je te realiseren dat het belangrijk is om lekker in je vel te zitten. Werken in
de installatietechniek kan fysiek belastend zijn. Daarom is het belangrijk om gezond te
blijven. Dit geldt net zo goed voor onze vakmensen die op kantoor werken of naar school
gaan of een opleiding volgen. Zorg dus voor jezelf én voor elkaar. En vergeet niet:
werkplezier is het belangrijkste.  
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Zij-instroom bij Lomans

“Ik denk dat ik hier wel met plezier de rest van mijn leven kan blijven”, aldus één van
de zij-instromers bij totaalinstallateur Lomans. Bij dit bedrijf gingen afgelopen jaar vier
zij-instromers aan de slag: mensen uit een hele andere sector en mensen uit een heel
ander land. Wij spraken Dion Hagedoorn (29) die de overstap maakte van horeca naar
elektrotechniek. Lees meer. Ook praten we met Sietske Lomans, coördinator van de
Lomans Academy en verantwoordelijk voor dit zij-instroomtraject. Lees meer.
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Installatie Verbindt Alles
Ook in het nieuwe schooljaar zet Wij Techniek weer vol in op de campagne
‘Installatie verbindt alles’, gericht op vmbo’ers bovenbouw. Binnen deze campagne
bieden we docenten, mentoren, decanen, LOB-docenten en natuurlijk de
leerlingen een mooi interactief lesprogramma, een box vol voorlichtingsmaterialen
en diverse andere uitingen. Alles om maar zoveel mogelijk jongeren te
enthousiasmeren voor de installatietechniek en ze met dit mooie vakgebied kennis
te laten maken. Lees meer.

Vakmanschapsroute
Wist je dat Nederland de meeste
zonnepanelen per inwoner in Europa
heeft? Dan is het extra belangrijk dat ze
van goede kwaliteit zijn. En daar kun jij
als vakmens aan bijdragen. Dit kan via
Vakmanschap Zonnestroom. Je laat
dan zien dat je over de juiste skills
beschikt voor de klus. Lees meer.

Gezond en blij aan het werk
Als bedrijf wil je dat je medewerkers het
beste uit zichzelf halen. Maar hoe doe je
dat? Wij Techniek ondersteunt je daarbij
met bijeenkomsten, coaching,
tegemoetkoming en advies. Speciaal voor
werkgevers, leidinggevenden, HR-
medewerkers of praktijkopleiders. Lees
meer.
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