
Meest gestelde vragen: 
  

 
Waarom is het belangrijk voor ons bedrijf? 

Heb je net als andere bedrijven last van het vinden van nieuw, en het binden van je eigen 
personeel? Een écht goede monteur werkt net zo goed met z'n hoofd als met z'n handen. Hij 

(of zij) is nieuwsgierig, kijkt vooruit, blijft zichzelf ontwikkelen, deelt z'n kennis, en is 
betrokken bij z'n bedrijf. Dit zijn de mensen die Nederland feitelijk draaiende houden. En dus 
verdienen ze ook de waardering die daar bij hoort. Daarom wordt het hoog tijd om een prijs 

in het leven te roepen. Als waardering voor jouw top monteurs, maar ook om de hele 
beroepsgroep in de spotlight te zetten. Een prijs die laat zien dat dit een zeer 

kennisgedreven vakgebied is en dat juist voor deze mensen 'een leven lang leren' opgaat: 
De Slimste Handen van Nederland. Is het voor jullie ook belangrijk om waardering te uiten 
naar jullie monteurs? Verspreid dan deze campagne onder jouw mensen. Eerst iets meer 

weten? Neem contact op met Marlous (zie hieronder). 
 

Waar en wanneer vinden de uitreikingen plaats? 
Vrijdag 8 november @ een shelter op Vliegbasis Soesterberg  

 
Wat zijn de criteria om iemand te nomineren? 
Dat hij of zij een echte technische vakmens is!  

 
Criteria voor nominatie: 

Tip: onderbouw wel je argument! 
Individu:  

● ... is een technische vakman. Hij/zij 
werkt net zo goed met het hoofd 
als met de handen. Hij/zij is 
nieuwsgierig, kijkt vooruit, blijft 
zichzelf ontwikkelen en deelt 
kennis. 

● ...werkt bij een Nederlands bedrijf. 
● ... is in loondienst of langdurig ZZP 

verband verbonden aan zijn/haar 
organisatie 

Team: 
● ... bestaat voor 75% uit technische 

vakmensen (monteur, installateur, 
operator, etc.). 

● ... werkt bij een Nederlands bedrijf. 
● De vakmensen van ... zijn in 

loondienst of langdurig ZZP 
verband verbonden aan hun 
organisatie 

 

  
 
 

Nog geen antwoord op je vraag?  
Mail naar marlous@projectcrossover.nl 
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