10-12-2020

Programma van vanmiddag
Behoud vakmanschap en
nieuwe instroom in
Coronatijd!

• Over het Servicepunt Techniek: Okko Ebens (Koninklijke Metaalunie)
• De Techniek Doe Dag: Stijn Thijssen (WSP Utrecht Midden)
• Project ‘De techniek samen de crisis door’: Frans Bergman (Coördinator SPT)
• Enkele begeleidingstrajecten: Miranda Lof (Arbeidsmarktcoach SPT)

Project “de techniek samen de crisis door!

• Behoud vakmanschap: waar zijn ze?: Frank Boekschoten (WSP Gooi en Vechtstreek)

Webinar SPT
10 december 2020

• Wat vragen we?
• Aan het einde: En?
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Voor we starten

Wat is het SPT

• Niet teveel regels

• Netwerkorganisatie, waaronder FNV, Opleidingsfondsen, Werkgeversorganisaties

• Proberen toch een discussie op gang te brengen

• Oorsprong ligt in de crisis van 10 jaar geleden

• Mocht het niet lukken: dan microfoon uit, camera uit, chat aan en handje
opsteken

• Vraag en aanbod
• Instroomprojecten
• Behoud vakmanschap
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Project de techniek samen de crisis door
gefinancierd door de Provincie Utrecht

De Techniek Doe Dag:
https://vimeo.com/348561033

• Korte termijn: Behoud vakmanschap
• Middellange en lange termijn: Instroom vanuit andere sectoren en mensen vanuit een
uitkering
Team:
• Loopbaancoach: Lisette Budding
• Arbeidsmarktcoach: Miranda Lof
• Supportlijn: Mike Iking en Frans Bergman
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Doelgroepen

Welke hulp wordt er geboden?

1

Bedrijven die veel werk hebben (voor vacatures) of juist zij die “uit het werk lopen” voor werk naar werk of
collegiaal in- en uitlenen
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Werknemers binnen een van de technische branches, voor wie ontslag dreigt of die in de afgelopen zes
maanden ontslagen zijn en die geen beroep kunnen doen op bestaande regelingen of een uitgebreid sociaal
plan.
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Uitzendkrachten die in de afgelopen zes maanden ingeleend zijn geweest bij een bedrijf binnen een van de
technische branches en die nu werkloos zijn.
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ZZP-ers die in de afgelopen zes maanden een opdracht hebben uitgevoerd bij een bedrijf binnen een van de
technische branches en die deze opdracht zijn kwijtgeraakt.
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BOL/BBL studenten
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Mensen zonder technische opleiding, achtergrond en werkervaring in techniek, als zij vanuit krimpsectoren of
uitkering.

•
•
•
•
•
•

Van werk-naar-werk-ondersteuning in de brede zin van het woord.
Persoonlijke begeleiding door een ervaren loopbaancoach.
Ondersteuning bij sollicitaties door een ervaren arbeidsmarkt- en loopbaancoach.
Actieve ondersteuning bij het zoeken naar werk.
Mogelijkheid voor scholings- en oriëntatievouchers.
Sollicitatieworkshops (gesprekstechnieken, netwerkgesprekken, zoeken van banen).
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Ter ondersteuning: 300 vouchers

Enkele begeleidingstrajecten van het SPT

• Honderd sollicitatievouchers beschikbaar ter waarde van €500,- voor
sollicitatieworkshops (gesprekstechnieken, netwerkgesprekken, zoeken van banen) en
actieve ondersteuning bij het zoeken naar werk.

• Via de HAS en naar de elektrotechniek

• Honderd scholingsvouchers ter waarde van €1.500,- als naar oordeel van de
loopbaancoach en deelnemer blijkt dat er aanvullende scholing nodig is voor het
vergroten van de arbeidsmarktkansen op korte termijn.

• Van werk naar werk: van gereedschapmaker naar gereedschapmaker

• Van Lichttechnicus naar timmerman

• Honderd oriëntatievouchers ter waarde van €300,- voor hen die uit een andere branche
wellicht geïnteresseerd zijn om in de techniek te gaan werken .
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Krapteberoepen

Kansrijke sectoren
•https://www.uwv.nl/overuwv/Images/kansri
jke-en-minder-kansrijke-beroepen-sindscorona-20200813.pdf
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Midden Utrecht

Cijfers Utrecht
•https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformati
e/images/Regio_in_Beeld_MiddenUtrecht.p
df
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Herkennen jullie dit?

Waar lopen we tegenaan?

• Verschillende bedrijven uit diverse sectoren:

• Weinig mogelijkheden om mensen bij bedrijven te laten kijken

Medux
Van Riswick
Actief Techniek
PDZ
Covebo
Standardfasel
GOA Leidingtechniek
Van Wijk Vastgoedonderhoud
Bouwbedrijf van de Tol
Hegeman
Dura Vermeer
De Beroepentuin
CMM Services

• Wat is techniek nu precies
• Wat zou ik willen

• Is het iets voor mij
• In een programma werken we daar aan, maar dan nog de praktijk
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Wat vragen we van jullie?

EN!

• Geen TTD mogelijk

• Deel je vacatures met ons!

• Vertel hoe leuk de techniek is!!!!

• Wil je meer informatie over zijinstroom
• Maar zeker ook: In februari gaan de 4e jaars BOL/BBL studenten weer op stage:

• Stel je deuren op voor mensen die willen!
• Per bedrijf een programma van 2 uur

• Maar ook andere leerjaren
• Plekken nodig!

• Introductie bedrijf, functies en dan laten zien/ervaren
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Waarom doen we dit?
Instroom in bedrijven
In de techniek is plaats voor iedereen met
passie!
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•Karim bahri
•https://dashboard.hiretime.nl/shared/lbPNxeeQ
3kXGAaUxii4L
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Kijken naar techniek?

Kort rondje

•Ozone:
• www.ozone.nl

•En?
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Meer info:
www.sptmidden.nl
Of
030-6008550
info@sptmidden.nl
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