De Nivo

ETB Cas Sombroek-coach Rob
Kwakman valt in de prijzen

Door

Kevin Mooijer

land.

Vorige week werd Rob Kwakman, praktijkbegeleider en docent bij ETB Cas Sombroek, uitgeroepen
tot TopCoach van het jaar in de categorie MKB.
Daarmee wist de Volendammer zijn 399 concurrenten achter zich te laten. De verkiezingen worden
jaarlijks door Wij Techniek georganiseerd. Wij
Techniek werkt aan de ontwikkeling van álle mensen in de technische installatiebranche. Dit doen zij
in opdracht van en in samenwerking met de vakbonden CNV Vakmensen, De Unie, FNV Metaal en de
werkgeversorganisaties NVKL en Techniek Neder-

Met een grote cheque ter waarde
van # 2500,- in zijn handen werd
Rob Kwakman trots op de foto gezet. Als leerlingbegeleider én docent bij ETC Cas Sombroek heeft
Rob 22 leerlingen onder zijn
hoede. ,,Wanneer je dan door
twintig van die 22 leerlingen genomineerd wordt, dan doet dat
wel wat met je. Zelfs de organisatie vanuit Wij Techniek had nooit
eerder meegemaakt dat zo’n hoog
percentage leerlingen de moeite
nam om hun docent of begeleider
te nomineren. Het gewonnen bedrag gaan we spenderen aan een
gezellig bedrijfsuitje, dat ben ik
de jongens wel verschuldigd”,
lacht hij.
Leerlingen die van de middelbare
school komen zijn vaak nog leerplichtig. Voor degenen die graag
ook gelijk aan het werk willen
biedt ETB Cas Sombroek de uitkomst. ,,Wij leiden werknemers
intern op”, vervolgt Rob. ,,En dat
doen we niet uitsluitend met
schoolverlaters, maar ook met bestaande en nieuwe medewerkers.
Het is bij ons mogelijk om fulltime te werken en je diploma in
de avond- en/of weekenduren te
halen. Dat doen we in nauwe samenwerking met het ROC. Bij
hen worden de officiële examens
afgenomen.”
Naast zijn functie als docent is
Rob tevens werkzaam in de bouwpraktijk. ,,Op de werkvloer zie ik
de jongens die ik begeleid in actie. Daar kan ik precies zien waar
ze eventueel nog extra aandacht
nodig hebben. We zijn er echt
mee bezig om de jongens verder
te helpen.” Zijn intensieve aanpak
heeft Rob duidelijk geen windeieren gelegd. ,,Nu is het een kwestie
van doorpakken, en natuurlijk
nog even een gezellig teambuildinguitje organiseren van het
winstbedrag.”
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VACATURES
Kijk voor meer vacatures op:
www.nieuw-volendam.nl/vacatures-edam-volendam
of SCAN de QR-code met uw smartphone of tablet

VACATURE
B.V.

Schilder- en Onderhoudswerk
zoekt ervaren

SCHILDERS
Wij bieden goede arbeidsvoorwaarden.

Heb je interesse?
Bel: 06-45 74 82 75 of mail naar: kees@platenplat.nl

Vacatures
Ervaren loodgieters
Magazijnmeester

Herinrichting Julianaweg:

Start voorlopig ontwerp Corridor met
participatie na akkoord Gemeenteraad
25 november 2021 is de Gemeenteraad
van Edam-Volendam akkoord gegaan
met de voorgestelde plannen van het
college van Burgemeester en Wethouders voor de herinrichting van de Julianaweg. Deze plannen betroffen de
voorkeursvariant op het schetsontwerp, de scope en het budget. Met dit
gemeenteraadsbesluit is een belangrijke stap gezet in de herinrichting van
de belangrijke Volendamse verkeersader. Het bouwteam gaat verder met
het voorlopig ontwerp voor het eerste
deelgebied Corridor, waarbij belanghebbenden opnieuw kunnen participeren.
Het bouwteam werkt de goedgekeurde
voorkeursvariant van het schetsontwerp verder uit tot een voorlopig ontwerp. Het schetsontwerp betreft de
gehele Julianaweg. Op basis van het
schetsontwerp werkt het bouwteam het voorlopig
ontwerp uit per deelgebied met participatie van belanghebbenden. De deelgebieden voor de Julianaweg
zijn; de Corridor, het Dorp en de Entree. Het bouwteam begint met het voorlopig ontwerp van de Corridor. Dit is het gedeelte van de Julianaweg waar de
eerste uitvoerende werkzaamheden gaan plaatsvinden. In het voorlopig ontwerp geeft het bouwteam
nader invulling aan zaken als; bomen, parkeergelegenheid, materiaalkeuze en andere details. De Corridor betreft het bedrijventerrein aan- en om de Julianaweg vanaf knooppunt Zeedijk tot (en eventueel
met) de kruising met de Burgemeester van Baarstraat.

seerd;
1. Digitale informatiebijeenkomst voor omwonenden
en belanghebbenden van de Corridor
2. Sessie met de werkgroep Julianaweg (groep bewoners, ondernemers en belanghebbenden uit de omgeving)
3. Inloopavond presentatie voorlopig ontwerp Corridor
De uitnodiging voor de informatiebijeenkomst en inloopavond ontvangt u te zijner tijd via de mail of flyer.
Voor het besluit om de bijeenkomsten online of op
locatie te houden volgt het bouwteam de richtlijnen
van het RIVM. Meer informatie? Volg ons project
‘Herinrichting Julianaweg’ in de BouwApp, abonneer
op de online nieuwsbrief of ga naar onze website
www.julianaweg-volendam.nl.
een later stadium organiseert het bouwteam ook
Nieuwe participatie bij voorlopig ontwerp In
participatiebijeenkomsten voor de deelgebieden het
Corridor
Dorp en de Entree.
Bouwteam DeDam gaat graag in gesprek met betrok- Heeft u vragen? Neem dan contact op met de omgekenen over het voorlopig ontwerp voor de Corridor. In vingsmanagers van het Bouwteam via 06 53 4306 01
het nieuwe jaar worden drie bijeenkomsten georgani- of info@julianaweg-volendam.nl
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Voor meer info zie www.loubuijs.nl/vacatures

VACATURES
GEMEENTE EDAM-VOLENDAM
zoekt medewerkers voor de onderstaande functies

Recruiter
(24 uur per week)
Projectleider Energietransitie
en Wijkuitvoeringsplannen
(36 uur per week)
Teamleider Omgevingsbeleid
(36 uur per week)
Jobcoach doelgroep banenafspraak
(36 uur per week)
Onderhoudsmedewerker/
wagenpark-, materieelbeheerder
(36 uur per week)
De onderhoudsmedewerker verzorgt onderhoud aan de gemeentelijke voertuigen;
herstelt schade en lost storingen op aan o.a. voertuigen en materieel;
beheert gereedschap; keurt klein materieel.
die zich herkennen in onze kernwaarden
VERBINDEN, LEIDERSCHAP, WENDBAARHEID EN VERTROUWEN

Voor meer informatie: werkenbij.edam-volendam.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacatures wordt niet op prijs gesteld.

