


Communicatie:

• Bouwen aan website → www.techniekcoalitielimburg.nl
 De bouw is nog niet gereed, nu “under construction”, gereed in september

• Social media: https://www.linkedin.com/company/techniekcoalitie-limburg/
 Delen, linken en volgen is gewenst!

• Verder uitwerken van de boodschap over de techniekcoalitie voor de ondernemer
• Mede op basis van jullie input een verdere uitleg voor de ondernemer.
• Wordt onderdeel van de toolbox die gebruikt kan worden 

(boodschap wordt gedeeld 5 september, toolbox gereed in Q3)

Algemeen, overleg en opstart:

• Diverse overleggen over ontwikkelingen en samenwerkingen op het gebied van onderwijs, 
zij-instroom, communicatie en adviseurs.

Wat is er in de afgelopen periode gedaan?

http://www.techniekcoalitielimburg.nl/
https://www.linkedin.com/company/techniekcoalitie-limburg/


Opleiden / bijscholen:

• Informatie opgehaald (wat leidt tot succes) gesproken met:
• Werkgevers servicepunt
• Servicepunt techniek
• UWV werkbedrijf
• LEO
• VDL
• LWV

• Hybride techniekopleiders
• Aftrap met geïnteresseerde partijen is geweest
• Werkgroep wordt geformeerd 
• Brochure i.s.m. OTIB gemaakt (wordt gedeeld 5 september)
• Inmiddels  5 aanmeldingen van deelnemers

Wat is er in de afgelopen periode gedaan?



Congres Techniekpact – 20 mei 2019
Feestelijke en officiële aftrap van de Techniekcoalitie Limburg!

Wat is er in de afgelopen periode gedaan?



Aftrap met provincie en met aanwezigheid diverse ministeries – 27 juni

Wat is er in de afgelopen periode gedaan?





WELKE UITDAGINGEN ZIE JE?

• Tekort aan medewerkers

• Vergrijzing

• Diversiteit in personeel:
• Vrouwen
• Statushouders

• Certificering problemen

• Administratieve rompslomp

• Diversiteit in activiteiten:
• E/W/infra/koeltechniek
• Plaatwerk
• Verspanen

• Mindset. 3/4 > 45 jaar. Migratie. 

• Gebrek aan visie, jarenplan: aantonen middels best practice maar ook 
ondersteuning op een praktische manier

• Betrek je team, maak ze belangrijk

• Bedrijven staan open voor zij-instromers, maar omdat ze er teveel hebben, 
kunnen ze begeleiding niet bieden - geen tijd!

• Bedrijven voelen concurrentie, maar werken niet samen

• Borging bedrijfscontinuïteit, bedrijven focus op reactie en zijn niet proactief 

• Plan: sessies met bedrijven uit verschillende branches.
In “carrousel vorm”



• Focus 

• BBL Gelden!

• OTiB > Zij-instroom budget (landelijk)

• Gemeentelijke middelen, scholingsmiddelen

• OOM. Scholingsvoorstel, PTT, BBL: Stagevergoeding O.B.

• Limburgse regeling > Mack 3 en opvolging

• Otib EVC (1250), Generatie workshops (€ 500,-)

• A+O Strategievoucher (€15.000) 

• ESF duurzame inzetbaarheid (te zwaar traject)

• Export voucher € 2400,- RVO SIB, strategie op export (vanuit 
missie en visie)

• Lean financieren met deze potjes = aansluiten business = 2x geld 
verdienen

• Hang naar ‘eigen’ regelingen van de fondsen.

• Top 3: OOM, Otib, A+O

• Weinig overheidsregelingen



• Denk in ‘WAAROM – WAT – HOE’ > Voor sommige 
MKB’ers beginnen bij WAT. 

• Change methode [HOE]
[1] A.I. = Appreciative inquiry (niet noemen maar doen)
Wat gaat er goed? (lerende organisatie)

• Outside in + A.I. – Vooral MKB
• Begin bij klant/product > Processen/technieken > 

Medewerkers > Vragen

• Vragenlijst focus

• Kennis delen ”met wie heb je contact”

• Hart voor onderneming! [WAAROM]
• Waar ben je het meest trots op? 
• Wat is het hoogtepunt 2018?
• Wanneer ben je happy in 2022?

• Werkplekleren 

• Competentiematrix

• FO + profiel (o.a. gedrag)

• Kennishouvast

• Bv's (branche vakmanschapsstructuur)

• Coachingstrajact voor PO

• Coachingstrajact zij-instroom begeleiding

• DI-scan

• Branche paspoort

• Cursus gesprekstechniek 

• EVC  knelpunt Limburg beschikbare 
verzilveren (?) moeilijk

• Groepstraject

• [1] Appreciative inquiry
• (3) FOCUS METHODE
• (2) CO-CREATIE

• Canvas Model [WAAROM]
• BU model
• Generatie Oswalder

• FME heeft materiaal al
• A3 strategisch plan 





• Volgende bijeenkomst bedrijvenbezoekers: 5 september 2019 (save the date!)

 Onderwerpen voor op de agenda:
 Identificeren (geïnteresseerde) bedrijven (t.a.v. veranderplannen en zijinstroom)
 Uitwisselen inspiratie, methodieken en instrumenten met meer diepgang. 
 Wat komt er in de toolbox
 Maken van concrete werkafspraken voor o.a. tijdschrijven 
 (Door)ontwikkelen, stroomlijnen en concretiseren aanpak veranderplannen

• (Door)ontwikkelen diverse communicatie uitingen
• Compleet maken en verstrekken toolbox
• Uitrol campagne Leven Lang Ontwikkelen

Acties korte termijn




