WAAROM TECHNIEKCOALITIE LIMBURG?

Veel technische bedrijven in Limburg hebben
het op dit moment razend druk. Een deel van
de bedrijven merkt dat ze op hun tellen moeten
passen omdat de markt verandert. Hoe dan
ook, het is en blijft lastig om goed geschoold
personeel te krijgen en te houden. Dat zal
waarschijnlijk in jouw onderneming ook het
geval zijn.
Op de achtergrond spelen er ook nog eens
grote veranderingen. Denk aan digitalisering,
robotisering en de vergrijzing. En dan speelt
er nog de energietransitie die steeds concreter
wordt. Het zijn stuk voor stuk veranderingen die
invloed hebben op de toekomst van technische
bedrijven en hun medewerkers.
We kunnen ons voorstellen dat je er als ondernemer door de uitdagingen van vandaag niet aan
toekomt om actief in te spelen op de uitdagingen
van morgen. Het is daarom des te belangrijker om
je bestaande team te versterken en hier maximaal
rendement uit te halen.
De bovenstaande situatie was dé aanleiding
om de Techniekcoalitie Limburg te starten.
Een initiatief van drie brancheverenigingen (FME,
Techniek Nederland en Koninklijke Metaalunie) en
drie scholingsfondsen (A + O, OTIB en OOM) in
nauwe samenwerking met de provincie Limburg
en vakverenigingen.

➜ Wil je ook bouwen aan het toekomstrendement van jouw onderneming? Stap dan uit de
waan van de dag en ga aan de slag met een van
onze adviseurs. We komen bij jou over de vloer
en maken met jou het plan. En ondersteunen
je zodat je het snel in de praktijk kunt brengen.
Mail naar info@techniekcoalitielimburg.nl voor
het maken van een afspraak. Kijk voor meer
informatie op www.techniekcoalitielimburg.nl.
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HOE ZIET DE AANPAK ER UIT?

HOE KUN JIJ AAN DE SLAG GAAN?

In onze aanpak staan jij en jouw medewerkers
centraal. Jij hebt de drive en de kennis van de
markt. Onze adviseurs werken als een soort
buitenboordmotor die helpen met raad en daad,
praktische tools en met goede voorbeelden uit de
praktijk. We helpen om jouw kijk op de toekomst
te vertalen in een veranderaanpak. Daarna bieden
we je team en medewerkers steun om vanuit het
plan aan de slag gaan met hun ontwikkeling.

• 40 uur ondersteuning voor de ontwikkeling
van jouw veranderplan
• Kennis en ervaring van andere ondernemers
benutten
• Opleiden of bijscholen van medewerkers
via scholingsfondsen
• Gratis leren op de werkplek via e-learning
• Nieuwe vakmensen via zij-instromers

De Techniekcoalitie steunt jou als ondernemer
op een praktische en concrete manier. Gericht op
wat vandaag nodig is. Waarbij we toewerken naar
een aanpak voor de toekomst. Bedrijven blijvend
in beweging brengen is ons motto. Zodat
ondernemers continu investeren in de ontwikkeling van de kennis, ervaring en vaardigheden
van hun medewerkers en minder afhankelijk
worden van nieuw te zoeken personeel.

Die ontwikkeling verschilt per onderneming en
per medewerker. Dus is maatwerk gevraagd.
Omdat elk bedrijf en hun uitdaging anders is.
Maar ook omdat talenten en ontwikkelbehoeftes
van individuele medewerkers uiteenlopen. Als
ondernemer heb je zelf het stuur in handen en
kies je de ontwikkelroute die het best past. Er
zijn diverse opties om snel aan de slag te gaan.
We noemen er een paar:

Vraag ons naar de mogelijkheden die er zijn.
Wij bieden gratis advies, hebben het netwerk
en kunnen nuttige verbindingen leggen. Verder
kennen we de goede voorbeelden van andere
bedrijven en hebben we toegang tot diverse
scholingsfondsen.

Techniekcoalitie Limburg Bedrijven blijvend in beweging

