Nieuwsbrief december 2019

NIEUWSBRIEF

Vooruit
in 2020!
De Praktijkacademie Technische Groothandel biedt al enkele jaren vakgerichte opleidingen en
trainingen aan voor inkoop-, logistieke- en verkoopfuncties. We sluiten 2019 af met weer een behoorlijk
aantal uitgegeven certificaten. Ook mochten we met technische groothandels al afspraken maken over
vakmanschapsontwikkeling in 2020.
Voor 2020 heeft de Praktijkacademie Technische
Groothandel PiTtiG o.a. de volgende ambities:
1.	Verdere stimulering deelname technische groothandels
aan PiTtiG programma’s (met een extra focus op kleine
en middelgrote technische groothandels);
2.	Kleiner en anders organiseren van leren waaronder
bedrijfsterreinleren/regioleren;
3. Verkenning nieuwe ICT gerelateerde leermodules;
4. Subsidieverkenning.
In het bijzonder lichten we hier het bedrijfsterreinleren of
regioleren toe. De Praktijkacademie krijgt met regelmaat
vragen over het uitvoeren van een leerprogramma voor
één of twee medewerkers; één of twee teamleiders in een
magazijn of één binnendienstmedewerker. Soms zijn er
niet meer leervragen vanuit een team. Soms is er wel een
leerbehoefte (en -noodzaak) maar is het leren lastig te
organiseren. Om deze technische groothandels te kunnen
bedienen met een werkend opleidingsprogramma, richten

we ons komend jaar in de promotie ook op enkele regio’s en/
of bedrijfsterreinen. Het bedrijf biedt medewerkers de kans
tot leren, deelnemers vanuit verschillende groothandels leren
van en met elkaar in de regio en het leren wordt ‘om de hoek
georganiseerd’.
In september 2020 organiseren we in de regio’s Den Haag/
Zoetermeer en Lelystad/Almere de mbo 2 en 3 opleiding
Logistiek medewerker en Logistiek teamleider vanuit een
bedrijfsterreinbenadering.
Ben je met je bedrijf/DC/magazijn gevestigd in één van deze
twee omgevingen en wil je aan de slag met de ontwikkeling
van één of meer magazijnmedewerkers en/of teamleiders?
Mail dan naar rogier@praktijkacademiepittig.nl.
Meer weten over onze logistieke opleidingen?
Kijk op https://www.praktijkacademiepittig.nl/opleidingen/

Masterclass talentontwikkeling
Op 28 november jl. organiseerde de Praktijkacademie Technische Groothandel PiTtiG
in samenwerking met SAM een masterclass talentontwikkeling voor technische
groothandels. Vakmanschapsontwikkeling is één van de belangrijke pijlers van
duurzame inzetbaarheid.
Naast verschillende presentaties van technische groothandels over hoe
zij succesvol een positieve leercultuur hebben neergezet in hun organisatie,
zijn we ook in groepen uiteengegaan om met elkaar handreikingen op
te stellen voor het ontwikkelen van een positieve leercultuur in je eigen
technische groothandel.
De handreikingen zijn over de volle breedte met elkaar besproken.
Van “het ontwikkelen van urgentiebesef door een gesprek te voeren met
medewerkers over de toekomst van de sector, het bedrijf, het vak en hun rol
daarin”, écht werk maken van certificaat- en diploma-uitreikingen, belonen
van leren, een training aanbieden als beloning voor teams tot het aanbieden
van persoonlijke leerbudgetten.

De handreikingen zijn niet alleen ingrediënt
voor ontwikkelingsbeleid, maar kunnen
in vele gevallen ook morgen al worden
ingezet als instrument.
Deelnemers werden verder geprikkeld met vragen als “Wanneer heb jij
voor het laatst geleerd?” of “Wat zou jij nog echt eens willen leren als je
later groot bent?”
Als afsluiter van het inhoudelijke deel van het programma, was er een
workshop van Ernest Faber, hoofd jeugdopleidingen van PSV over de
ontwikkeling van de ideale PSV speler.
We sloten de dag af met een energieke stadionrondleiding.

Workshop van Ernest Faber, hoofd jeugdopleidingen
van PSV

Speciale dank gaat uit naar Robert-Jan Steegman
(Nestinox), Annette Vermij (Jeveka), Sari Menkveld
(Rexel) en Margot Ruijters (SAM).
Dank voor jullie positieve bijdrage!
Stadionrondleiding

PiTtiG heeft een nieuwe
website
Sinds dit cursusjaar kun je terecht op de compleet vernieuwde website van de Praktijkacademie
Technische Groothandel: www.praktijkacademiepittig.nl.
Waar we voorheen verschillende productwebsites hadden voor trainingen en opleidingen voor inkoop, verkoop en logistiek,
heeft PiTtiG nu één website met het totale cursusaanbod op één vertrouwde plek. Zodat je kunt selecteren op functiegroep,
training, cursus of mbo en hbo opleiding. Je treft voor alle opleidingen en trainingen complete brochures aan en registratielinks
voor cursusdemo’s, zodat je de programma-inhoud makkelijk kunt delen met collega’s en medewerkers.
Op de nieuwe website kun je je ook registreren voor de nieuwe digitale nieuwsbrief, die met een hogere frequentie dan
de papieren versie zal verschijnen. We nodigen je van harte uit onze nieuwe website te bezoeken en je aan te melden voor
onze digitale nieuwsbrief.

Ga nu naar www.praktijkacademiepittig.nl
voor het totale aanbod vakgerichte opleidingen
en trainingen voor de technische groothandel.
We hopen je snel te verwelkomen!

Op de hoogte van het technische
groothandelsnieuws met PiTtiG op
sociale media
Zoals je weet is de Praktijkacademie Technische Groothandel PiTtiG ook actief
op sociale media. Via de sociale mediakanalen van PiTtiG houden we je ook op
de hoogte van het laatste branche-economisch nieuws, inhoudelijke artikelen
en handige tips over verkoop, inkoop en logistiek. Natuurlijk lees je ook interviews
met medewerkers in technische groothandels die opleidingen of trainingen volgen
of succesvol hebben afgerond. Wil je ook graag op de hoogte blijven van alle
ontwikkelingen rondom de Praktijkacademie Technische Groothandel PiTtiG?
Volg, like en connect PiTtiG dan vandaag nog op Twitter en LinkedIn op:
https://twitter.com/PraktijkPittig
https://www.linkedin.com/company/praktijkacademie-pittig/
We zien u graag snel!

Februari/maart 2020:
Start masterclass PiTtiG
Praktisch HRM
In februari/maart 2020 start de masterclass PiTtiG Praktisch
HRM. We zouden heel graag nog enkele kandidaten
toevoegen aan de bestaande groep deelnemers.
PiTtiG Praktisch HRM is er voor de kleinere technische groothandel zonder
HR medewerker en waarvan het management of een andere collega
personeelszaken ‘erbij’ doet. Voor deze ‘duizendpoot’ organiseert PiTtiG vijf
cursusavonden met iedere avond een ander thema.

Thema’s:
1.
2.
3.
4.
5.

Communiceren met de arbeidsmarkt;
Selecteren van de juiste medewerker;
Contracteren;
Monitoren en evalueren;
Ontwikkelen.

In vijf avonden met vakgenoten nemen we je mee in de dagelijkse praktijk van
HRM. Iedere maand één cursusavond. Vijf maanden in totaal.
De investering voor deze masterclass bedraagt €1.312,50 per persoon inclusief
cursuslicentie en arrangementskosten.
De avonden worden ondersteund met een digitale leeromgeving met daarin
per thema praktische handreikingen, tips, checklists en toolkits speciaal voor
de technische groothandel.

Heb je interesse, wil je meer informatie of wil
je je aanmelden, mail dan vóór 1 februari 2020
naar rogier@praktijkacademiepittig.nl o.v.v.
PiTtiG Praktisch HRM.

De kracht van mbo en hbo
diplomerende opleidingen
met open inschrijving
Naast de verschillende in-company trainings- en opleidingsprogramma’s die de
Praktijkacademie Technische Groothandel PiTtiG op dit moment uitvoert, biedt PiTtiG
ook trainingen en opleidingen aan op basis van een open inschrijving.
Het voordeel van een PiTtiG open inschrijving is dat er medewerkers meedoen vanuit verschillende
technische groothandels. Met andere werkprocessen, culturen en achtergronden. Groot, klein, divers.
Je leert met en van elkaar. Het leren van en met elkaar wordt als een positieve ‘plus’ gezien, evenals het
trainen op verschillende locaties bij verschillende groothandels. Iedere cursusdag zit je bij een andere
technische groothandel en proef je de sfeer van die specifieke groothandel met rondleiding en kantinelunch.

Andere voordelen van een open inschrijving zijn:
•
•
•
•
•
•

Je kunt er vanaf één deelnemer aan mee doen;
Je leert van verhalen en aanpakken van verschillende mensen;
Je maakt leren mogelijk, terwijl de dagelijkse operatie gewoon door draait;
Je hoort ideeën, aanpakken en werkwijzen die je kunt meenemen en toepassen in je eigen groothandel;
Je praat met collega’s uit je vak;
Je bent even uit je dagelijkse werk en bouwt nieuwe relaties op.

In september 2020 start de Praktijkacademie weer met de volgende
mbo en hbo diplomerende open inschrijvingen:
•
•
•
•
•

MBO 3 Commercieel medewerker;
MBO 4 Junior accountmanager;
Avans+ Post-hbo Nationaal accountmanager;
MBO 2 Magazijnmedewerker;
MBO 3 Logistiek teamleider.

Bekijk de mbo en hbo diplomerende opleidingen op https://www.praktijkacademiepittig.nl/opleidingen/
en meld je aan!

