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Service- of installatie monteur
gezocht? 
 
Met ons techneeship beantwoorden wij uw vraag naar praktisch
opgeleid en betrouwbaar personeel, en maakt u tegelijkertijd op een
frisse manier maatschappelijke impact. 

Technoord brengt jongeren uit aandachtswijken in Amsterdam-Noord
in beweging door ze tijdens ons één-jaar durende techneeship te
begeleiden en aan u als opdrachtgever te verbinden.  

Wij werken met de detavastconstructie, een vorm waarbij de technee
eerst bij u wordt gedetacheerd en u vervolgens de mogelijkheid krijgt
tot overname. Deze werkwijze biedt u de kans en tijd om de
technee(s) te laten aansluiten op uw wensen en stelt ons in staat hen
persoonlijk en professioneel te laten groeien. Zo creëren we samen
waarde voor uw organisatie en voor nieuwe generaties service- en
installatie monteurs. 

Een nieuwe generatie jongeren die de
handen uit de mouwen steekt, wil

groeien in het vak en zich voor langere
tijd wil verbinden aan uw organisatie. 

Jonge technees met affiniteit voor techniek gaan bij u
aan het werk

Een langere proefperiode biedt de tijd om zorgvuldig
te kijken of er een klik is en of de technee in uw
organisatie past

Technees krijgen intensieve begeleiding van tech-
trainers, coaches en rolmodellen van Technoord om
harde en zachte vaardigheden te ontwikkelen in hun
eerste werkjaar

Zekerheid door uitzicht op een vast contract

Wat zijn de voordelen
voor u als opdrachtgever?
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Samenwerking met
Molenwijk 3B 
1035 EE Amsterdam

Contact
Info@technoord.nl
+31(0)629320840
www.technoord.nl

De technee maakt
kennis met de
opdrachtgever, zijn/haar
techneegroep en
Technoord. Gedurende
deze maand zullen er
een aantal praktische
trainingen gegeven
worden bij Technoord
en zal de technee het
VCA certificaat moeten
halen. 

Onboarding
Na een succesvol
afgerond techneeship
en een goede klik met
de opdrachtgever krijgt
de technee het aanbod
om direct in dienst te
treden bij de
opdrachtgever.

Overdracht

Maand 13 - ..

De technee gaat vanaf maand twee aan de
slag bij de opdrachtgever en krijgt daar de
nodige ondersteuning van collega's. 

Werken bij de opdrachtgever

Met de opdrachtgever en Technoord coach
stippelt de technee het groeipad uit. In het
jaar zijn er wekelijks intervisie sessies of krijgt
de technee begeleiding in
werknemersvaardigheden (zoals
persoonlijke-, communicatieve- en sociale
vaardigheden)

Begeleiding & persoonlijke groei

De technee krijgt praktische trainingen van
ervaren rolmodellen bij Technoord, waar 
 technische casussen uit de praktijk worden
gesimuleerd om praktische vaardigheden te
vergroten. 

Trainingen van rolmodellen

Maand 02 - 12Maand 01

Ons techneeship programma

Omar Amri
Oprichter, rolmodel 

& tech-trainer

Sophie Koopmans
Oprichter, aanjager &

verbinder

Aniek Vaandrager
Oprichter & bouwer

Ons team
Bouwt en verbindt buiten de gebaande paden

Bent u enthousiast?
Neem vrijblijvend contact met ons op over de beschikbare technee(s) en samenwerkingsmogelijkheden
door te bellen met Aniek Vaandrager +31(0)629320840 of mail naar info@technoord.nl
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Vaardigheden
Een laatste factor die invloed heeft op de kansen van
jongeren zijn de vaardigheden die zij met zich
meedragen. Veel bedrijven gaan ervan uit dat jongeren
bij de overgang van school naar werk over een standaard
set aan harde en zachte vaardigheden beschikken. Uit de
praktijk en uit onderzoeken blijkt echter dat jongeren met
een migratieachtergrond hier vaak veel minder over
beschikken. Een gebrek aan werknemersvaardigheden
speelt hierbij een grote rol. Dit zijn persoonlijke
kwaliteiten, sociale vaardigheden maar ook
communicatieve vaardigheden, motivatie en
zelfvertrouwen. Werkgevers zijn van mening dat jongeren
met een migratieachtergrond minder bekend zijn met de
sociale gedragingen die passen binnen hun organisatie.
Uit gesprekken met jongeren komt dit ook naar voren, zij
moeten vaak wennen aan een nieuwe omgeving en ook
hebben zij het gevoel dat hun harde, praktische
vaardigheden niet altijd aansluiten. 

Het fundament voor de toekomst 
Met Technoord willen wij bovenstaande factoren positief
beïnvloeden en jongeren in beweging zetten.  We zijn
gevestigd in de Molenwijk in Amsterdam-Noord. Hier
bouwen wij een  inspirerende plek en een tech-
community voor jongeren, waar wij hen via rolmodellen
en trainers, ruimte geven voor persoonlijke groei en een
positieve ervaring geven op de kansrijke energietransitie-
markt. Vanuit Technoord geloven wij dat we dit kunnen
doen door aandacht, vertrouwen en vooruitgang te
bieden.

Met ons techneeship geven wij de jongeren de kans om
te groeien op de arbeidsmarkt. We willen dat zij zelf de
verantwoordelijkheid nemen te bouwen aan hun
toekomst. Zij besturen de auto en wij, een team van
rolmodellen, trainers, coaches en opdrachtgevers zitten
ernaast, geven richting en zorgen voor de benodigde
tools en kennis. Deze nieuwe generatie zal de motor zijn
van onze samenleving, het fundament van onze
energietransitie en zij zullen als voorbeeld fungeren voor
volgende generaties.

Bronnen
https://www.scp.nl/publicaties/publicaties/2021/05/27/opgroeien-in-een-kwetsbare-wijk
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/07/05/kamerbrief-over-herstel-
en-perspectief-voor-de-jeugd
https://www.seo.nl/publicaties/naar-een-betere-startpositie-op-de-arbeidsmarkt/

vaardigheden die zij met zich meedragen. Met Technoord
willen wij een positieve invloed hebben op deze factoren
en zorgen dat juist deze jongeren het fundament worden
van onze gezamenlijke kansrijke energie opgave.  

 
Woonomgeving
De plek waar jongeren opgroeien speelt een belangrijke
rol bij het maken van hun keuzes en toekomstperspectief.  
Zo wonen er in aandachtswijken veelal meer mensen
zonder werk, hebben zij lagere inkomens, vaker een
uitkering en ervaren de bewoners meer psychische
problemen. Dit werkt door op de jongeren die in deze
wijken wonen en die vaak sterk gebonden zijn aan de plek
waar zij opgroeien. Zij worden beïnvloed in hun gedrag
door andere jongeren uit de wijk en door de vrienden die
zij maken. Maar ook door stigmatisering van de wijk,
waarbij mensen van buitenaf de bewoners lager
inschatten en hier ook naar handelen. Zo krijgen jongeren
bijvoorbeeld minder vertrouwen van bedrijven bij het
vinden een stage of werkplek. Deze stigmatisering werkt
weer door in grensoverschrijdend gedrag en een lager
zelfbeeld. 

Sociale cohesie
Een ander belangrijke factor die van invloed is op de
kansen van jongeren is het gebrek aan sociale controle in
aandachtswijken. Jongeren worden hier minder
gestimuleerd en gecorrigeerd. Daar speelt ook bij dat de
plekken en voorzieningen die jongeren bezoeken invloed
hebben op hun gedrag en ontwikkeling. Jongeren geven
aan een verblijfsruimte te willen waar zij samen kunnen
komen, waar zij elkaar kunnen helpen en waar positieve
rolmodellen komen. Plekken die er nu zijn in kwetsbare
wijken zijn vaak gericht op (probleem) jongeren, waardoor
andere jongeren hier juist van weg blijven. Jongeren willen
een inspirerende plek waar zij positief kunnen ontmoeten
en elkaar kunnen helpen.
 

iet voor alle jongeren is het vanzelfsprekend
dat zij de kansen zien, krijgen en kunnen
pakken die er op de arbeidsmarkt in
Nederland zijn. Een aantal factoren die hier
een belangrijke rol spelen zijn: de
woonomgeving, sociale cohesie en deN

WAAROM TECHNOORD?
 


