Op zoek naar een nieuw leer-werkbedrijf

De situatie rondom corona heeft grote impact
op de bedrijvigheid in de regio. Zo ook voor De
Techniek Academie. Zij hebben ruim 60
studenten bij hun in dienst die een
leerwerktraject doen bij één van hun 130
lidbedrijven. Ook zijn er nog eens 60 studenten
die niet bij De Techniek Academie in dienst zijn, maar wel via hun de MBO opleiding volgen, in
samenwerking met Landstede.
Met het invallen van corona, moest direct een aantal bedrijven de externe capaciteit afbouwen.
Daardoor kwamen een handvol studenten al vroeg in het traject voor een transfer in aanmerking. Op
dat moment waren er nog veel bedrijven die voorlopig even geen 'wildvreemde' binnen zouden laten.
Jacques de Groot, directeur De Techniek Academie: “Gelukkig hebben we goed contact met Veluwe
Portaal. Zij hadden snel op corona-invloeden geacteerd door veelvuldig te laten zien dat ze voor de
match tussen vraag en aanbod van capaciteit kunnen zorgen. We hebben contact met hen gezocht.
Toen duidelijk was dat DJM Food Processing op zoek was naar monteurs, heeft Veluwe Portaal voor
ons de brug geslagen, waarna we verder het contact rechtstreeks konden voortzetten.”
“Wegens Corona-crisis moest ik in mei onverwachts een nieuwe leerwerkbedrijf zoeken. Via De Techniek Academie ben ik al vrij snel in
contact gekomen met DJM Food Processing. Na een video-sollicitatie
gesprek en een rondleiding op de werkplaats werd ik blij verrast door
een telefoontje van Jan Kasten, dat ik al snel aan de slag mocht. Een
mooi bedrijf, overzichtelijk, eigen product en...... ik kan daar van alles
leren. Een aantal weken verder kan ik tevreden zeggen dat ik mijn
plekje gevonden heb binnen het team van DJM en er naar uitkijk om
de kennis van de ervaren monteurs over te nemen”, aldus Laura, BBLstudent.
Jan Kasten, Managing Director DJM Food Processing: ”Via een bevriende relatie werden we attent
gemaakt op de site van Veluwe Portaal. Vervolgens hebben wij direct contact opgenomen met
Ingeborg Lups-Dijkema om kennis te maken en onze wensen te bespreken. Nadat we onze wensen tot
in detail hadden besproken, heeft zij ons verder in contact gebracht met Jacques de Groot van De
Techniek Academie. In korte tijd maakte Jacques ons attent op twee potentiële BBL studenten, waar
we mee in gesprek gingen. Na twee oriënterende gesprekken is onze keuze gevallen op Laura. Laura
is een enthousiaste, leergierige en gemotiveerde 2e jaars studente elektrotechnische systemen bij De
Techniek Academie.”
Inmiddels is Laura al weer een aantal weken aan de slag en heeft zij mede bijgedragen aan de
afronding van geavanceerde machines. Laura ziet er naar uit om heel veel te leren en haar
theoretische kennis om te zetten in praktische vaardigenheden. Daarnaast is DJM Food Processing
zowel deelnemer bij Veluwe Portaal als lid van de vereniging De Techniek Academie geworden. Dus
ook in de toekomst blijven we met elkaar in verbinding.

