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Bouwhekdoeken ‘Pak je kansen in de Bouw en Infra’ door heel Friesland
In het voorjaar deden we een oproep om bij bouwwerken op ‘zichtlocaties’ een
bouwhekdoek op te hangen met de tekst ‘Zoek je een vervolgopleiding? Pak je kansen in
de Bouw en Infra’. Diverse aannemers hebben hier gehoor aan gegeven, zodat er nu door
heel Friesland 40 van deze bouwhekdoeken hangen. Een mooi resultaat! In Ondernemend
Friesland hebben we hier aandacht aan besteed. Lees hier het artikel!

Bijna 1.500 leerlingen groep 7/8 maken kennis
met de Bouw en Infra
Direct na de zomervakantie hebben we basisscholen in
Friesland aangeschreven met het aanbod van een
gastles, workshop of bedrijfsbezoek. Maar liefst 70
groepen 7/8 met bijna 1.500 leerlingen zijn hier
inmiddels voor aangemeld. We zijn nu doende alles in te
plannen en uit te voeren. Mogelijk bellen we u hiervoor
ook! Dan weet u er alvast van af.

Gevraagd maar geen tijd? Geef het aan ons door!
Bouwen aan de Bouw regelt veel aanvragen voor o.a. gastlessen, bedrijfsbezoeken en
excursies. Toch kan het zijn dat u als aannemer ook door anderen hiervoor wordt
benaderd, zoals docenten Voortgezet Onderwijs of organisaties als Techniek Tastbaar.
Mocht u niet aan dit verzoek kunnen voldoen, geef het dan aan ons door! Dan gaan wij op
zoek naar een collega-aannemer die hier wel mogelijkheden voor heeft. Zo kunnen we
zoveel mogelijk aan alle verzoeken voldoen en jongeren enthousiast maken voor onze
sector.

Deel onze berichten!
Regelmatig plaatsen we filmpjes en berichten op social media om Bouw en Infra bij
jongeren en ouders onder de aandacht te brengen. Volg ons en deel onze berichten!
Met elkaar wordt het bereik nog veel groter.
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