INRICHTING/ADMINISTRATIE

OPGELEVERD:

NEXT STEPS:

• Ingericht systeem.
• Backoffice / icloud based tool
ABCS/Metaalunie, met daarin:
• urenregistratie;
• facturenflow inclusief 2-staps
fiattering.

• Inrichting documentenbeheer.

Daarmee zijn de next steps van juni ’19
gerealiseerd

Q4 afronding inrichting administratie

WIE
• Metaalunie: Miriam Boer en
Jacco Goes
• ABCS: Elonique Dalhuisen,
secretariaat, inzet systeem

PROGRAMMA-MANAGEMENT /
SECRETARIAAT
OPGELEVERD:
• Team is volledig operationeel.
• Tweewekelijks overleg kernteam,
gepland voor 2019 en 2020.
• Icloud based tool ABCS is ingericht,
met daarin
• documentenbeheer
• adressenbeheer
• (web)formulierenbeheer
(gekoppeld aan website TCL)
• actielijsten kernteam incl.
monitoring
• management informatie i.r.t.
gerealiseerde doelen
• Eén totaal adressenbestand.
• Gemeenschappelijk TCL-agenda voor
kernteam.
• Roadmap
Daarmee zijn de next steps van juni ’19
gerealiseerd.

NEXT STEPS:
• Inplannen subsidie-overleg met
provincie en stakeholders.
• Van inrichting naar uitvoering.
• Tijdschrijven monitoren.
• Meer nadruk op scholen,
Techniekraad, zij-instroom en
arbeidsmarktregio’s.

WIE
• VIT: Sandra Engelbertink,
Sophie Peeters: programmamanagement
alg/Awareness/Communicatie
• PKM: Ielse Lohuis (regio,
scholen)
• ABCS: Elonique Dalhuisen,
secretariaat, inzet systeem

December afbouw
inrichtingswerkzaamheden secretariaat
Januari rolverdeling team
Ongoing rapportages 2019-2020

NEXT STEPS:

ZIJ-INSTROOM
(DEEL I - 2019-2020: 24)

OPGELEVERD:
• Concept-projectplan “Vooruit in de
techniek”. Realiseren zij-instroom
Zuid-Limburg in MKB-maakindustrie
(regiodeal/energietransitie).
• In iedere sub-regio met UWV en
Servicepunt leren en werken contact
over actieplannen.
• Eerste contacten met LEO voor
koppeling website, zelftest en
producten.
• Eerste contacten met FNV voor
dienstverlening werknemers + zijinstroom.
• Uit eigen middelen TCL onderzoek
Arranco naar zij-instroom Limburg en
tijdelijke bemiddeling Metalektro.

WIE
• PKM: Ielse Lohuis (regio,
scholen)
• Noord-Limburg: Hen Schreurs,
Kristel Fleuren en Jessica van Tol
Arbeidsmarktoverleg, Caroline
Tebbens (Steunpunt Leren en
werken)
• Midden-Limburg: Astrid Julicher
(Loket leren en werken) en Eric
Drossaert (Maketech platform)
• Zuid-Limburg: Yvonne
Bemelmans (ESZL), Servicepunt
Techniek, Podium 24

• Bemiddeling kandidaten.
• Matchen accountmanagers
UWV/servicepunt I/W aan
kwartiermakers TCL.
• In gang zetten projectplan ZuidLimburg.
• Plannen en gericht actieplan maken
voor subregio’s Noord- en MiddenLimburg.
• Aansluiten op awareness
programma’s.
• Afspraken bijhouden cofinanciering.
• Vervolgoverleg Arranco zij-instroom
(eind oktober / reeds gepland).
• Afronding begeleidingsonderzoek
Arranco.
• Onderzoek geschikt materiaal / 3D
voortraject zij-instroom mkb-techniek.
• Aansluiting Maketech Platform zijinstroom Midden Limburg

30 september afronding onderzoek Arranco
oktober aanbesteding bemiddeling
november start project “Zij-instroom ZuidLimburg”
december per arbeidsmarktregio plan van
aanpak/convenant

165 PLANNEN BIJ BEDRIJVEN
(DEEL I - 2019-2020: 96)

NEXT STEPS:

OPGELEVERD:
• Inspiratie-/brown-paper-sessie
bedrijvenbezoekers d.d. 5 september:
• update programma
• kennisdeling
• uitwisseling praktijkverhalen
• Jaarplanning 2019 – 2020
inspiratiesessies bedrijvenbezoekers.
• Keuzetraject adviseurs.
• Tijdschrijfafspraken on i-cloud based
tool.
• Eerste opzet toolbox
bedrijfsbezoeken.
• Online registratietool voor aanmelden
bedrijven.
Daarmee zijn de next steps van juni ’19
gerealiseerd. De toolbox is dynamisch en
daarmee een ongoing actie.

• Verder uitwerken toolbox
bedrijfsbezoeken.
• Aanvraag indienen voor eerste
geïnteresseerde bedrijven.
• Start eerste aanvragen.

WIE
• 18-20 relatiemanagers /
bedrijvenbezoekers van
Metaalunie, FME, Techniek
Nederland,
OOM, A&O en OTIB

30 september inspiratiesessie
bedrijvenbezoekers & pitches van
adviseurs
25 november inspiratiesessie
bedrijvenbezoekers
Q4 starten met werving
Q1 op volle sterkte tempo ophogen

ONDERWIJS
(DEEL I - 2019-2020: 8 HYBRIDE TECHNIEKOPLEIDERS, 48 PRAKTIJKOPLEIDERS)

OPGELEVERD:
• Overleg Gilde en Fontys.
• Overleg met Vista en Zuyd Hogeschool
• Afspraken bijhouden activiteiten
scholen.
• Eerste contacten met geïnteresseerde
hybride techniekopleiders (12x
interesse, 4x intakegesprekken
gehouden).
• Werkgroep hybride techniekopleiders.
• Start werving Vista-Weltpoint
lasopleiding.
• Folder ‘hybride techniekopleider’.
• Eerste verkenning samenwerking RIF
Digiwise.
• Werkgroep platform CIV
Maakindustrie.
• Verkenning plan van aanpak elearning met O Zone.
• Overleg Fontys e-learning modules.
• Praktijkopleidersdag voor ZuidNederland.
• Coachtraject praktijkbegeleider (groep
2018/20019 afgerond) met SBB.

WIE
• PKM: Ielse Lohuis (regio,
scholen)
• Gilde: Han van Helmond en
Tjeu van der Laar
• Vista: Ferdinand van Kampen
en Harm Deimar
• Zuid-Hogeschool: Marion
Fenyn, Harald Theunissen, Hanne
Drijkoningen • Fontys: Hans
Aarts en Yvonne Gielen • OGVO:
Peter Spreeuwers

NEXT STEPS:
• Inventarisatie deelopleidingsmogelijkheden.
• Coachtraject praktijkbegeleider (groep
2019/2020 opstarten) SBB.
• Opleidingsdata plannen Hybride
techniek opleider
• Stage-inventarisatie scholen t.b.v.
Hybride techniek opleider
• Werkgroep samenstellen t.b.v.
ontwikkeling modulen.

13 september werkgroepbijeenkomst
hybride techniekopleiders
5 + 7 november informatiebijeenkomst
hybride techniekopleiders
Q4 overleggen inplannen
Q1 inventarisatie scholen gereed
Q1 Start scholingspoule Noord-Limburg
Q1 CIV Maakindustrie, opstart platform
werkgroep

COMMUNICATIE
(DEEL I - 2019-2020: 320 BEDRIJVEN, 4000 WERKNEMERS)

OPGELEVERD:
• Beeldmerk / doelgroepenvertaling.
• Ontwerp website.
• Boodschap richting ondernemers is
uitgewerkt, digitaal en geprint
beschikbaar.
• Social media kanalen.
• Werkbezoek ministeries en
stakeholders Limburg.
• Profielen / Smoelenboek
bedrijvenbezoekers.
• Regulier maandelijks communicatieoverleg (gepland voor 2019 + 2020).
Daarmee zijn de next steps van juni ’19
gerealiseerd.

WIE

NEXT STEPS:
• Lancering website.
• Vullen website met praktijkverhalen,
nieuws & tips, veel gestelde vragen en
quotes.
• Onderhouden website en social media
kanalen.
• Uitbrengen digitale nieuwsberichten.
• Contentkalender.
• Uitwerken plan awareness incl. KPI’s.
• Uitbreiden netwerk social media en
regionale media vanuit
coalitiepartners.
• Persbericht Hybride techniekopleider
media Limburg / PR-acties.

• Brainport Network
• Stakeholders Limburg
(arbeidsmarktregio’s, scholen,
provincie).
• LEO, CIV en CoE’s
30 september lancering website
november-december bijeenkomst
Provincie en stakeholders
Q3-Q4 eerste accent op awareness
campagne werkgevers
Vanaf Q1 start campagne richting
werknemers

