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Geboorte zoon Sandra

De leerbedrijven waren goed vertegenwoordig om hun
leerlingen te feliciteren en tevens te verrassen met een
bloemetje en/of cadeau(bon).
De avond werd afgesloten met een hapje en een drankje.
We kunnen terugkijken op een geslaagde avond en wensen
de leerlingen alle goeds voor de toekomst.

Op 12 oktober 2015 is Stijn Olaf Bart geboren!
Namens iedereen die werkzaam is en betrokken is bij GOA
Leidingtechniek, Sandra en Bas van harte gefeliciteerd met
de geboorte van jullie prachtige zoon!

Foto: ’s Hertogenbosch, regio Zuid-Oost
Achterste rij van links naar rechts:

Diploma uitreikingen!

Mark van Esch (Koning Willem 1 College), Corné
Sparidaens (van Gall/GOA) Olivier Megens (van
Zandwijk/VSH), Jeroen Meeuwsen (A.Hak Zuid,) Bram van
de Veerdonk (van den Heuvel), Patrick van den Boogaard
(gebr. Van der Steen), Ken van den Bogaart (van den
Heuvel), Danny van den Broek ( Gebr van der Steen), Thijs
Tholen (VSH), Jim Pals (Baas BV), Kenny Luijten (VSH)
Voorste rij van links naar rechts:

En er waren nog meer feestelijke gebeurtenissen!
Zo waren er de diploma uitreikingen in ’s
Hertogenbosch voor de regio Zuid-Oost en in
Heerhugowaard voor de regio Noord-West!
Van de 18 geslaagden waren 17 leerlingen en familie en
vriendinnen, aanwezig om hun diploma in ontvangst te
nemen.

Maurice van Heumen (GOA), Nick Beckers (Bam energie
en water), Wesley van Hintum (Bam energie en water),
Yannick Sanders (Bam energie en water), Peter Vissers,
(Baas BV), Sander van Sundert (Baas BV), Danny Lemmens
(Bam energie en water), Sonny Janssen (Bam energie en
water)

Cursus Kabelwerker
Vanuit de Branche is er steeds meer behoefte aan
deze oude opleiding!

Foto: Heerhugowaard, regio Noord-West

In overleg met Fundeon en de Branche heeft GOA
Leidingtechniek de oude opleiding Kabelwerker aangepast
naar de huidige omstandigheden tijdens de uitvoering van
kabelwerken. GOA Leidingtechniek zal met de
geactualiseerde cursus Kabelwerker een invulling geven
aan de ontstane behoefte. GOA Leidingtechniek heeft de
Cursus voorgelegd aan het CKB om hier een juiste inhoud
en erkenning voor te krijgen. Zodra duidelijk is dat de
Cursus de goedkeuring van het College van Deskundige
heeft zullen er definitieve data worden ingepland.

Op de foto van links naar rechts:
Larry Bot, Mike Jonker, Jelle van der Gracht, Peter Neef,
Lowie Riemersma (Fa Plaisier), Mohamed Tachaout
(inmiddels werk buiten de Branche), Danny van Bree (BAM
Infra Energie en water), Stijn Kronenberg (Fa Hovinga),
Jelle Koolhaas en Roy Rijke (Fa van Baarsen)
Op de foto ontbreken:
Job Duin, Pascal Harms (Visser en Smit Hanab Distributie
bv), Danny Trompetter, Jamie Cormack, Tomas de Moel
(Hak West), Tim Oost, Thomas Kruyt (Fa Heijmans), Marco
Mazee (van Baarsen), Roy Kaandorp (PWN)

Regiobijeenkomsten
GOA Leidingtechniek organiseert binnenkort weer
regiobijeenkomsten.
De volgende regiobijeenkomsten zullen worden
georganiseerd:


13 Januari voor de Regio Zuid-Oost in de omgeving
Eindhoven.



29 Januari voor de Regio Noord-Oost Op het Bouw en
Infra Park te Harderwijk, waar gelijktijdig de monteur
dag plaats vind. Hierdoor is er de gelegenheid om
kennis te nemen van de workshops.



De regio bijeenkomst voor Zuid-West moet nog
gepland worden. Hier zal u binnenkort over
geïnformeerd worden.

Scholingsdag
Op vrijdag 29 januari 2016 vindt de vierde
scholingsdag plaats voor uitvoerende werknemers
in de ondergrondse infra, onder de noemer
“Toekomst vraagt om innovatie”.
Tijdens deze dag volgen de deelnemers 3 vaste workshops:
1. Innovatie in de ondergrondse infratechniek (BAM i.s.m.
Enexis en Brabant Water)
2. Werken in verontreinigde grond (Inspectie SZW)
3. Communicatie (Seenergy)

Daarnaast kiest de deelnemer bij aanmelding voor 3
keuzeworkshops uit het volgende aanbod:








Gebruik van hijsmiddelen/aanslaan van lasten (SOMA
bedrijfsopleidingen)
MicroStop techniek (PPTE)
Camera-inspectie van een bron (Grondboorbedrijf
Haitjema)
Ondergrondse infrastructuur op Schiphol (Schiphol)
Vernieuwing in kunststof leidingen (Pipelife Nederland)
Graafschade preventie (GoConnectIT)
Slimme meters (Gelderpoort)

Volgende week worden diverse publicaties verstuurd
waarin u nader wordt geïnformeerd over de inhoud van de
workshops, de kosten en de aanmeldmogelijkheden. Wilt u
ook informatie ontvangen, geeft u dat dan s.v.p. aan bij
b.witzier@bouwendnederland.nl

Cursussen BEI/VIAG
Veilig werken staat bij GOA Leidingtechniek op
nummer 1. De veiligheidstrainingen van GOA
Leidingtechniek leveren een belangrijke bijdrage
aan een veilige uitvoering van werkzaamheden in
onze branche de ondergrondse infratechniek.
Onze eigen SPG monteurs, de monteurs van onze
leerbedrijven en andere aannemers dienen goed
opgeleid te zijn.
Sinds kort biedt GOA Leidingtechniek de volgende
trainingen aan:











VIAG
BEI
VCA Basisveiligheid
VCA Vol (Veiligheid voor Operationeel
Leidinggevenden)
Veilig werken langs de weg
Hygiënische werken met water
Basis BHV
BHV Herhaling
Basis BHV met E-learning
Veilig werken met AC leidingen

De cursussen zijn gericht op uitvoerende medewerkers van
energie- en infrabedrijven die werken aan elektrische
infrastructuur. We hebben een samenwerkingsverband
met een Erkend Examenbureau, dat de examinering
verzorgt. Geslaagden zijn Stipel-gecertificeerd.
Kijk voor meer informatie op onze website:
http://www.goaleidingtechniek.nl/index.php/veiligheid/

Nieuwe Leerlingen
Wij zijn hard op zoek naar nieuwe leerlingen.
We hebben hiervoor gekeken naar onze manier van
werven. We hebben hiervoor gesproken met een
ondernemer die werven tot zijn Core Business heeft
gemaakt. Aan de hand van tips zijn we op deze andere
manier aan het werven. Als u leerlingen kent en ze op dit
moment niet kunt plaatsen kunnen wij deze kandidaat
mogelijk aandragen bij een ander onderneming waardoor
deze kandidaat behouden blijft voor de Branche.

