ACCELERATOR VOOR ONDERNEMERS
“Groningse MKB bedrijven geven hun vakmensen slimme handen om
Groningen de komende 100 jaar leefbaar te houden”

Hoe?
Ondernemers gaan met elkaar een langere termijn commitment aan
om in hun bedrijven concrete stappen te zetten die leiden tot
duurzaam leren van vakmensen voor de energietransitie.

ACCELERATOR VOOR ONDERNEMERS
DOELEN DEELNEMERS
Wat levert het traject de deelnemers op?
1. Concrete acties om zelf in eigen bedrijf uit te voeren
2. Vergroten van de binding, waardering, en ontwikkeling
van eigen vakmensen
3. Deel uitmaken van een sector-overstijgend
leernetwerk met gelijkgestemden in de provincie
Groningen
4. Keuze uit regionale (opleidings)initiatieven, passend bij
eigen bedrijf en visie

ACCELERATOR VOOR ONDERNEMERS
DOELEN PROVINCIE
Wat levert het traject de technische sectoren in Groningen op?
1.
2.
3.
4.

Een impuls voor de technische sector → versterking van leercultuur in de regio
Innovatie bij deelnemende bedrijven m.b.t. de energietransitie
Inzichten over effectief beleid voor leren en ontwikkelen in de Groningse bedrijven
Hogere deelname aan bestaande initiatieven rondom L.L.O. in de regio

ACCELERATOR VOOR ONDERNEMERS
PROGRAMMA
Hoe ziet het programma eruit?
● Accelerator-programma pilot van 1 jaar (elk kwartaal een bijeenkomst)
● Persoonlijke- en groepsbegeleiding bij het opstellen van een visie en missie leven
lang leren
● Kennis uitwisselen met mede-ondernemers uit de techniek
● Inspirerende en sociale bijeenkomsten
"Ik doe mee want dit is duurzamer,
● Eerste jaar plek voor 30 deelnemers
gericht op de lange termijn. Dus niet

even een kort projectje, maar focus op
hoe leren echt integraal onderdeel van de
bedrijfscultuur wordt"

ACCELERATOR VOOR ONDERNEMERS
PROGRAMMA - 4 BIJEENKOMSTEN

Q2: BIJEENKOMST 1

29 juni
Energietransitie,
bedrijf en
ontwikkelcultuur

Q3: BIJEENKOMST 2

Week
1 september
Talenten
medewerkers
benutten en
ontwikkelen

Q4: BIJEENKOMST 3

Week
1 december
Missie en visie
2030 +
vertaling
praktijk

Q1: BIJEENKOMST 4

Week
1 februari
Duurzaam
blijven
vernieuwen en
leren

Deelnemende bedrijven matchen met regionale (opleidings)initiatieven van sociale partners

SOCIAL MEDIA:
OM TE DELEN
Dit voorjaar start een bijzonder nieuw initiatief in Groningen. [naam sociale partner] is betrokken bij dit traject via de Pilot
Energietransitie Groningen vanuit de SER-Noord Nederland.
Wil je als technisch ondernemer het beste uit jouw vakmensen halen? Wil je concrete stappen nemen naar een lerende
organisatie, met een duurzame missie en bijbehorende aanpak? En wil je deel uitmaken van een professioneel
leer-actienetwerk met mede-ondernemers in de provincie Groningen?
Tijdens het Accelerator-programma gaan Groningse technische bedrijven concreet met elkaar aan de slag om voorloper op het
gebied van leren en innoveren te worden. Uniek aan het programma is dat het volledig wordt opgebouwd door de vragen die
spelen bij deelnemende bedrijven. Deelnemers krijgen daarnaast persoonlijke begeleiding en zullen onderdeel worden van een
uitgebreid en professioneel leernetwerk met gelijkgestemden in de regio. Dit doen zij om het beste uit hun technische
vakmensen te halen, voor nu en voor de toekomst.
Geef je interesse aan via dit formulier als je binnen jouw bedrijf wil groeien op het gebied van leven lang ontwikkelen. Voor
meer informatie kun je ook contact opnemen via julia@projectcrossover.nl.
https://projectcrossover.typeform.com/to/kVimximT

