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De derde nieuwsbrief
Voor u ligt de derde Bouwloket
Friesland krant. We willen u als
relatie graag op de hoogte houden
van
onze
activiteiten
en
festiviteiten. Heeft u vragen of
opmerkingen
neem
gerust
contact met ons op. We staan u
graag te woord.
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Werkkleding passessies
De komende weken tot aan de bouwvak staan in
het teken van de laatste stage matchen voor de
bouwkunde niveau 4 studenten, het verzorgen van
werkkleding passessies op de ROC's voor de
nieuwe lichting timmermannen en de laatste
administratieve slagen. Bouwloket Friesland wenst
iedereen een zomers weekend toe!

Ellen, Marjan en Alie
oproep
Heeft u iets wat u wilt delen via
de Bouwloket krant, laat het ons
weten en vraag naar de
mogelijkheden.

Stage uitplaatsing
niveau 4 in volle gang!!!
Voor de 3e en 4e jaars niveau 4
bouwkundestudenten is weer
druk gematst tussen bedrijven en
studenten! De 130 bouwkundestudenten hebben weer plek in
de Friese bouwsector. Ondanks
de Cornatijd waar we ons met
zijn allen in verkeren, is het ons
gelukt
om
voldoende
stageplekken aan te bieden met
het bedrijfsleven. In augustus
a.s. starten de studenten en gaan
ze zich verder ontwikkelen als
beginnend
beroepsoefenaars.
Daar doen we het met elkaar
weer voor. Dank aan alle
stagebedrijven en de docenten
die het met ons weer mogelijk
maken om ons werk te kunnen
doen!

Online voorlichtingen en overleggen
Bouwloket Friesland moest ook mee bewegen in de
onlinewereld tijdens de Coronatijd. Via teams van
Microsoft verschillende online stagevoorlichtingen
gegeven aan de bouwkundestudenten die op stage
gingen. Ook online vergaderingen bijgewoond en
overleggen met de stagecoördinatoren van de ROc’s.
De ROC scholen steunden ons wekelijks om met ons
de laatste stand van zaken door te nemen en de nieuwe
ontwikkelingen in het onderwijs met ons te delen.
Flexibiliteit was wel het sleutelwoord!

Bouwloket Friesland
Carrièreperspectief in
de bouw blijft groot
De huidige coronacrisis en de
nog steeds actuele stikstof- en
PFAS-problematiek
zal
de
komende jaren leiden tot een
terugval in de bouwproductie.
Hierdoor komt de bouwarbeidsmarkt na een lange periode van
oplopende
werkgelegenheidsgroei, nu eerst in een
krimpscenario, maar vervolgens
weer in een scenario waarbij
mensen hard nodig zijn. Immers
de enorme vraag naar woningen,
de verduurzaming en het
onderhoud aan wegen en bruggen
blijft op termijn. De instroom
vanuit
opleidingen
blijft
belangrijk. Kijkend naar de
verwachtingen van EIB, zien we
dat
de
vervangingsvraag
(natuurlijke uitstroom) groot is
en daarmee blijft het van belang
om goede mensen aan te houden
en de juiste mensen aan te
trekken. De instroom vanuit
opleidingen vormt een belangrijk
deel. De afgelopen tijd hebben
we dan ook gezien dat het aantal
jongeren in de bouwopleidingen
weer is toegenomen, waarbij ook
een verschuiving optreedt van
BOL- naar BBL-opleidingen.
“Van belang is nu die instroom te
behouden, anders hebben we
straks een fors tekort op
het moment dat we vol aan de
bak moeten om Nederland te
verduurzamen. We hebben een
geweldige sector, met volop
mogelijkheden, laten we vooral
laten zien hoe mooi deze sector is
en dat we hard door werken, ook
in Corona-tijd”. aldus Suzanne
den Dulk, voorzitter van de
Vakgroep Opleidingsbedrijven.
Bron:
www.bouwendnederland.nl
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