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Diploma uitreiking
ROC Zadkine
Woensdagavond 8 juli jl. zijn de
diploma’s die de afgelopen periode zijn
behaald, op gepaste wijze uitgereikt
aan de leerlingen Infra van ROC
Zadkine.
De feestelijke bijeenkomst vond plaats in de
kantine van de locatie Prins Constantijnweg te
Rotterdam en was wederom druk bezocht.
In het bijzijn van familieleden,
vertegenwoordigers van leerbedrijven, SPG en
docenten zijn de leerlingen in het zonnetje
gezet .

Voor het SPG zijn de volgende leerlingen
gediplomeerd:
Detlef Eger Leerbedrijf Baas bv, Monteur
Gas/Water/Warmte en gaat verder voor
Eerste Monteur.
Dirk Jan Bakker, Paul Brandt en Ronald Klok,
allen van leerbedrijf Visser en Smit Hanab
Distributie bv, zijn geslaagd voor het diploma
Eerste Monteur Gas/Water/Warmte.
Rini van Zundert van Visser en Smit Hanab bv
afd. TS is ook geslaagd voor Eerste Monteur
Gas/Water/Warmte.
Alle Eerste monteurs hebben een contract
aangeboden gekregen van hun leerbedrijf en
gaan de komende periode allen daar ook aan
de slag.
Wij wensen deze mannen een mooie
toekomst toe in de ondergrondse infra.
Tekst: Theo Streefkerk

Claas Pronk, docent ROC Zadkine, wist als
spreker op amusante wijze het belang van
opleiden en het behalen van een diploma te
benadrukken en had voor iedere leerling een
woordje om de overhandiging van het
diploma aan te kondigen.
Na afloop van het officiële gedeelte, is onder
het genot van een hapje en een drankje de
avond afgesloten.

Groepsfoto diploma uitreiking.

Diploma uitreiking
SPG Noord Oost

Certificatie
Prysmian

Woensdag 24 juni hebben wij bij SPG
Noord Oost een geslaagde en gezellige
diploma uitreiking gehad. In totaal
waren er 24 geslaagden voor de
opleiding monteur infratechniek
Gas/Water/Warmte en Elektra niveau
2 en 3.

Het GOA opleidingscentrum is nu
gekwalificeerd om midden spanning
monteurs te trainen en te certificeren
met garnituren van het merk Prysmian.

De avond begon om 17.00 uur met de diploma
uitreiking en daarna was er een heerlijk warmen koud buffet voor de geslaagden, familie,
docenten en vertegenwoordigers van de
leerbedrijven.
Onder geslaagden waren de volgende
mensen;
Eerste monteur infratechniek Elektra niveau 3:
Niek Perik (Siers), Han Hindriks en Dinand
Hilbink (BAM)
Monteur infratechniek Gas/Water niveau 2:
Thomas Hoeksta (A-HAK), Nick Pepping en
Dwight Velders (VSH) en Michel Veldhuis
(BAM), Ricardo Cia (Heijmans)
Eerste monteur infratechniek Gas/Water
niveau 3: Wietse Jonker, Jan Johannes de
Vries, Anton Folkers, Wouter de Rooij (A-HAK)
Job Heerts, Jarno Noeverman en Aard Nijboer
(BAM), Ralpheal Veenstra, Martin Helbig en
Tom Bolhoven (VSH), Hans Pool en Henri
Schreurs (SPG/Baas) Henny Wesseldijk (AHAK) en Bram Giezenaar (Siers)
Eerste monteur infatechniek Warmte niveau
3: Johan Sieverts en Emiel Trompetter (BAM)
Tekst: Sandra Leppers-van den Boom

Omdat het opleidingscentrum van GOA het
belangrijk vind om alle bedrijven die midden
spanning monteren te kunnen ondersteunen
met scholing is, er samen met Prysmian
besloten om de praktijk opleider Sjoerd Keijzer
in Frankrijk bij Prysmian een training te laten
volgen.
In Gron heeft Sjoerd Keijzer in maart
deelgenomen aan een Midden spanning
training die individueel werd gegeven en hij
heeft in april het certificaat uitgereikt
gekregen door de heer Tjeerd Looten van
Prysmian Nederland.
Prysmian heeft nu een opleidingslocatie in
Nederland waar Midden spanning trainingen
kunnen worden verzorgd en GOA
leidingtechniek kan de bedrijven bedienen die
met garnituren van Prysmian werken of willen
gaan werken.
Voor verdere informatie:
Sjoerd Keijzer
Leermeester Goa Leidingtechniek
Tel: 079-3252265
Mobiel: 06-83982441
of
Tjeerd Looten
Key accountmanager
Prysmian Netherlands B.V.
Email: tjeerd.looten@prysmiangroup.com
www.prysmiangroup.nl

Terugblik Dag van
de Bouw

Kennismaking
Mariëlle

GOA leidingtechniek heeft op zaterdag
13 juni 2015 haar werkplaatsen open
gesteld voor belangstellenden.

Maandag 22 juni 2015 is Mariëlle van
der Meché gestart met werken als
leerwerk coördinator bij GOA
Leidingtechniek voor de regio Noord
Oost Nederland.

Het was voor GOA leidingtechniek de eerste
keer dat zij heeft mee gedaan aan de dag van
de bouw.
De werkplaatsen in Heerhugowaard,
Heerjansdam, Nieuwegein en Nieuwleusen
zijn bezocht door ongeveer 60 bezoekers, in
verschillende leeftijdscategorieën.
De bezoekers die geweest zijn waren echt
geïnteresseerd en zijn gemiddeld meer dan
een uur in de werkplaats geweest. De reactie
waren erg leuk! De werkplaatsen waren goed
voorbereiden door de leermeesters en
coördinatoren. Visser en Smit Hanab, BAM
Energie en Water , Siers Leiding-Montage
Projekten bedankt voor het beschikbaar
stellen van het promotiemateriaal. Tevens alle
andere anderen leerbedrijven die het op hun
website en sociale media hebben
gecommuniceerd.
Kijk voor een leuke sfeer impressie op onze
site voor de foto’s. Welkom en tot ziens
volgend jaar in onze werkplaatsen op de dag
van de bouw.

Mariëlle van der Meché, gaat Sandra Leppersvan den Boom gedurende haar
zwangerschapsverlof vervangen. Per 18
september 2015 tot 18 januari 2016 gaat
Sandra met verlof. De komende maanden
gaan wij samen naar de klanten, scholen en
werklocaties om met iedereen kennis te
maken en te zorgen dat er een goede
overdracht komt. Wij hebben alle vertrouwen
in een goede samenwerking.
Mariëlle zal zich aan u voorstellen:
“Zoals Sandra reeds heeft aangegeven ben ik
onlangs gestart bij GOA Leidingtechniek. De
branche waarin wij werken is bekend terrein
voor mij, want de afgelopen 12 jaren heb ik als
Personeelsfunctionaris/HR-Adviseur bij BAM
Energie & Water Noord Oost bv gewerkt. De
kennis en ervaring die ik binnen BAM heb
opgedaan, kan ik in mijn nieuwe functie op
vele fronten weer inzetten. Ik hoop iedereen
op korte termijn te ontmoeten om vervolgens
de ingezette lijn op een positieve manier te
continueren. Ik sluit dan ook af met de
woorden: tot gauw!”

Foto: Dag van de Bouw, locatie Nieuwleusen

Foto: Mariëlle van der Meché

Vakantieperiode

Vragen?

De vakantieperiode nadert met rasse
schreden. Veel bedrijven volgen de periode
van de bouwvakantie. De leerweg
coördinatoren volgen deze periode de
administratie heefteen afgeslankte bezetting
in de periode van 03 augustus tot 21
september 2015. Voor dringende vragen zijn
we in deze periode bereikbaar op maandag,
dinsdag en donderdag.

Voor vragen kunt u
altijd terecht bij de
regio coördinatoren of
door ons te e-mailen.

Wij wensen u allen een prettige en gezonde
vakantie toe!

