


Wil jij:

• jezelf ontwikkelen?

• monteurs & operators leren kennen van 

andere  organisaties?

• kennis delen over een concreet thema?

Doe ook mee!

Jij &
?



Met CrossOver leer je over jezelf, kijk je 

met technici van andere organisaties hoe 

je je baan leuker en effectiever kunt 

maken en neem je een kijkje in de keuken 

bij vier bedrijven.

Wat is
?



4 dagen bij 4 hosting 

partners

Oplossingen

31 oktober

Slotbijeenkomst

30 november

Analyse

29 september

Start 

15 september

s’ ochtends aan de slag met het gezamenlijke thema,

s’ middags de handen uit de mouwen tijdens een bedrijfsbezoek. 



Leren over jezelf

Loyd (Evides, deelnemer TechCrossOver najaar 2016): 

“CrossOver heeft mij heel veel gebracht, naast een 

leuke tijd heeft het mijn loopbaan ook ten goede 

gedaan. Ik ben binnen een jaar wijkbeheerder 

geworden en nu is de kans weer groot dat ik een 

hogere functie mag gaan bekleden. Ik heb mezelf door 

het CrossOvertraject kunnen laten zien aan mijn 

bedrijf.’’



Kennis opdoen

Tijdens bedrijfsbezoeken 

maken deelnemers kennis 

met de werkpraktijk bij de 

hosting partners: “Een kijkje 

in machinekamer”. 

We kijken meteen waar de 

onderzochte thema’s bij deze 

organisaties terugkomen. 



Materiaalkennis (“legend app”)

Tekort technisch personeel

Gezond werken

Innovatieve manieren van leren 

Slim vest voor monteurs 

Veiligheid

Thema’s van deze

Kennis delen over:



Netwerk

Je leert je collega’s van andere energie,-, 

water, netwerk-, afval- en telecombedrijven 

goed kennen. Dit netwerk houd je ook na de 

CrossOver. 



Belangrijke

data

Start bij Enexis

Vrijdag 15 september van 9.30 tot 16.00

Aan de slag bij Cogas

Vrijdag 29 september van 9.30 tot 16.00

Aan de slag bij PWN

Dinsdag 31 oktober van 9.30 tot 16.00

Slotbijeenkomst bij VodafoneZiggo

Donderdag 30 november van 9.30 tot 16.00



Wie

zoeken we?

We zoeken uitblinkers in de operatie met MBO3/4 of HBO 

werkniveau. Maar het belangrijkste is dat je gemotiveerd bent om 

over de grenzen van je bedrijf te kijken! 

Wil je meedoen? Bespreek het met de contactpersoon bij je 

organisatie en geef je voorkeuren op vóór 12 juli via 

http://bit.ly/2rSf5sx

De techCrossOver wordt gesteund door de WENB. Vragen over 

het project? Bel Josje op 06 55 905 957 of mail 

josje@projectcrossover.nl. Kijk op www.projectcrossover.nl/tech

http://bit.ly/2rSf5sx
mailto:josje@projectcrossover.nl
http://www.projectcrossover.nl

