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De VAKbus



Missie van OTIB

vakmensen in staat stellen hun 
talent

optimaal te ontwikkelen  en in te 
zetten 

voor een toekomstbestendige 
leefomgeving 



Kernwaarden t.b.v. onze vakmensen
Vak trots
Onze vakmensen weten dat ze prachtig en verantwoordelijk werk 
hebben en zijn trots op hun vak(gebied).

Leven lang ontwikkelen
Onze vakmensen weten dat de wereld verandert en dat ze zelf in 
beweging moeten blijven om mee te veranderen.

Eigen regie nemen
Onze vakmensen zien de (technische) innovaties en nemen zelf de 
regie om een leven lang te ontwikkelen.



Drie programma’s

vOntwikkeling persoonlijk Talent

vKennisontwikkeling

vInstroom van talent



Ontwikkeling van persoonlijk talent
Eigen regie:
• Bieden van inzicht aan vakmensen in mogelijkheden en manieren 

om zelf regie over hun loopbaan en talentontwikkeling te nemen. 
• Gidsfunctie voor opleidings- en ontwikkelingsvraagstukken van 

vakmensen. 

Bevorderen van een ontwikkelcultuur:
• Bevorderen van stimuleren van een ontwikkelcultuur in een 

doorlopend proces en ondersteunen van de sleutelrol van 
werkgevers en/of leidinggevenden. 

• Bevorderen en stimuleren van een ontwikkelcultuur in een 
continu doorlopend proces en ondersteunen van de 
sleutelrol van P&O’ers en/of praktijkopleiders.  



Kennisontwikkeling
• Het ontwikkelen en onderhouden van een gezamenlijke 

kennisagenda.
• Het vertalen van ontwikkelingen naar kennis en 

vaardigheidseisen voor vakmensen. 
• Het actief ondersteunen van de ontwikkeling van 

vakscholing.
• Het inzichtelijk en aantoonbaar maken van 

vakmanschap



• Het bevorderen instroom vanuit het regulier 
onderwijs.

• Voor het stimuleren en faciliteren van instroom en 
zij- instroom is een goede infrastructuur van groot   
belang.

• Ondersteunen bij instroomactiviteiten 
(regulier en zij- instroom).

Instroom van talent



De VAKbus

Aanleiding en doel

• Met vakmensen in contact komen op andere manieren
• Dichtbij en toegankelijk
• Triggeren op drijfveren van vakmensen
• Vakmensen bewegen tot ontwikkelen
• Rekening houden met factor tijd



De VAKbus

Programma

• Toolboxmeeting

• Workshop ‘waar sta jij in 2025?’
- Film over 3 collega’s

Over innovatie/energietransitie
Wat betekent dit voor jou?
Mix acteurs/eigen medewerkers
Diversiteit persoonlijkheden, leeftijd, vakgebieden

- Gesprek met de deelnemers over eigen ontwikkeling
- Einde workshop – vervolg bieden
- Aanmelden voor gesprek plus waardebon

https://www.youtube.com/watch?v=8QWq_1vMjAw

https://www.youtube.com/watch?v=8QWq_1vMjAw


Kwantitatief  -de aantallen-

• Start 12 september

• Duur 9 weken(t/m 11 nov)

• 4 workshopleiders/loopbaancoaches

• 9 unieke bedrijven (t/m 29 nov)

• 19 sessies

• 132 vakmensen 
(annulering 1 bedrijf 100 vakmensen)

• Individuele gesprekken 72 (55%)
(gesprekken worden nu ingepland)

Evaluatie de VAKbus



Kwalitatief -Beoordeling deelnemers-

• Tool box veiligheid 7,7

• Workshop Mijn toekomst 7,6

• In de evaluatie werd de vraag gesteld: 
“In de film herkende ik situaties over mij of over mijn collega’s “
Hoogste cijfer 10  
Laagste cijfer 2 
Gemiddeld eindcijfer 7,6

• De workshopleider 8,1

• De VAKbus 8,3

• Totaal eindcijfer 8,2

Evaluatie de VAKbus



Kwalitatief -Beoordeling werkgevers-

• Een aanwinst
• Ludiek en verrassend
• Afwisseling toolboxmeeting. Andere visie, andere gezichten.
• Ontzorging
• Vaker inzetten, “we moeten het toch doen”
• Van te voren lastig in de planning, maar dat viel mee
• Niet alle toolboxen zijn geschikt om op deze manier te organiseren
• Werknemers waren zeer enthousiast na afloop (wanneer komt het gesprek?)
• Pauze mogelijk tussen toolbox en workshop 2025?
• Kleinschaligheid is meerwaarde
• Wanneer komt er een vervolg?
• Fysiek gezien wat klein, 8 is echt max

Evaluatie de VAKbus


