
Aanmeldformulier 

Contactgegevens bedrijf

Datum van aanvraag: 

Naam bedrijf: 

(Post)adres: 

Postcode en plaats: 

Naam contactpersoon: 

Telefoonnummer: 

E-mailadres: 

Hoeveel medewerkers heeft je bedrijf? 

O&O fonds

Aangesloten bij welk O&O fonds? 

En wie is jouw contactpersoon daar?

 

Geef antwoord op de onderstaande vragen. Dit helpt in de voorbereiding. 

1. Waarom wil je met jouw bedrijf meedoen aan ‘Werkplekleren in de techniek’? 
 Beschrijf zo concreet mogelijk de vraag of het probleem en de doelgroep. 

2. Wat wil je bereiken met werkplekleren?

 A+O, contactpersoon: 

 OOC, contactpersoon: 

 OOM, contactpersoon: 

 OOMT, contactpersoon: 

 OTIB, contactpersoon: 

 OVP, contactpersoon: 

Aanmeldformulier mailen aan werkplekleren@otib.nl

Functie: 



3. Heeft je bedrijf ervaring met bepaalde vormen van werkplekleren?  
 Kruis aan welke vormen in het verleden zijn toegepast of op dit moment worden toegepast.

 Inwerken/georganiseerde instructie op de werkplek

 Begeleiden nieuwe medewerkers/coaching/mentor-buddy

 Kennis uitwisselen met collega’s/intervisie

 Strategische opleidingsbeleid

 Nee, geen ervaring

Vul dit aanmeldingsformulier in, bij voorkeur samen met de contactpersoon van jouw eigen fonds.   

Weet je niet wie dat is? Geen probleem. Mail het ingevulde formulier naar werkplekleren@otib.nl

Er is plek voor 40 bedrijven. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld.

Door het O&O Fonds in te vullen

Datum ontvangst: 

Voorkeur uitvoerder 1*: 

Voorkeur uitvoerder 2*: 

Uitvoerder neemt contact op met contactpersoon van O&O Fonds:   Ja   Nee

* Onder voorbehoud van beschikbaarheid.

Werkplekleren is mogelijk gemaakt door de samenwerkende fondsen:Gefinancierd door de Europese Unie
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