
Hoe verleidt jouw 
bedrijf (nieuw) 

talent? 

Hoe stimuleer je  
ontwikkeling en toekomst

bestendig gedrag? 

Hoe positioneer je  
je bedrijf strategisch op 

de arbeidsmarkt?

Hoe betrek je medewerkers  
bij de toekomst van je bedrijf?

Bij onze mki-bedrijven is volop ruimte voor talent. Technici, ict’ers,  
bèta-geschoolden, maar zeker ook niet-technici kunnen hun hart ophalen 

en werken aan prachtige producten, slimme oplossingen en technologie die 
de wereld beter maakt. Maar de concurrentie is moordend.

Week van de middelgrote en kleine industrie (mki), 
4 t/m 8 oktober

Deze vragen en mogelijke oplossingen staan centraal tijdens de Week van 
de mki. Met praktische sessies, veel inspiratie en voorbeelden uit de 

praktijk. Er is volop gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met andere 
mki-bedrijven. De middagprogramma’s zullen plaatsvinden bij  

FME-bedrijven in de regio.

BOEIEN EN BINDEN IN DE TECHNIEK



Vanaf 12.30 uur: Ontvangst met lunch

13.15-14.00 uur:  Inspiratiesessie waarbij we in gesprek gaan met onze 
co-hosts en met elkaar over boeien en binden in 
de techniek

 

14.00-14.30 uur: Korte break en netwerken

1430-15.45 uur:  Interactieve sessie met FME Advies: hoe ontwikkel 
je gedrag dat nodig is om je organisatie toekomst-
bestendig te maken?

  Hoe stimuleer je gedrag dat bijdraagt aan de ambities en doelen 
van je organisatie? Hoe maak je gewenst gedrag concreet 
en zorg je voor een effectieve aanpak om dit te verankeren? 
En wat zijn de do’s en dont’s hierbij? Tijdens deze interactieve 
sessie gaan we hierover in gesprek en delen onze adviseurs 
voor  beelden uit de praktijk. Zij ondersteunen dagelijks FME-
lid bedrijven bij strategische vraagstukken en het ontwikkelen 
van de organisatie. Gedrag is een belangrijk onderdeel om daar 
succes vol in te zijn. 

15.45-16.15 uur: Kijkje in de keuken 

Vanaf 16.15 uur: Netwerken en borrel

Ervaringen delen rond het thema ‘boeien en binden in de techniek’ staat 
centraal tijdens de Week van de mki. Tijdens de inspiratiesessies gaan we in 
gesprek met onze co-hosts over het boeien en binden van medewerkers in 
de techniek. 

PROGRAMMAPROGRAMMA

Judith Vermeulen,  
directeur Vekon:  

“Met de ambitiemonitor 
stimuleren we iedereen 
bij Vekon om het beste 
uit zichzelf te halen.”

Rob Goosssens,  
directeur Strukton Worksphere: 
“Door duurzaamheid centraal te 
stellen weten we jonge mensen 

voor ons technologiebedrijf 
te interesseren.”

Gerben Heideman, 
direceur Varex Imaging:
“Met de Varex Saturday 

Academy bieden wij 
studenten een bijbaan 

met uitdagende projecten 
die 1-op-1 aansluiten bij 

hun studie. Zo binden 
wij studenten als vroeg 

aan Varex.”

Neil van Es,  
directeur Parts On Demand:  

“Iedereen in ons team vindt het ontzettend 
gaaf om met een nieuwe productietechniek 

innovatieve oplossingen te bedenken én 
te maken.”

Edwin den Breejen,  
Bakker Repair + Services:
“Als organisatie moeten 
we iedere dag een beetje 
slimmer worden. Mensen 

voelen zich gewaardeerd als 
er naar hun ideeën geluisterd 
wordt en ze de kans krijgen 

om mee te werken aan 
de realisatie.”

WEEK VAN DE MKIWEEK VAN DE MKI

Kom netwerken, doe inspiratie op,  
deel je ervaringen en leer van elkaar!

Donderdag 9-10 uur:
Webinar: flexibel werken in 

een productieomgeving

Vrijdag 9-10 uur:
Online in gesprek met de politiek  

over de instroom in techniek

O N L I N E  S E S S I E S  O N L I N E  S E S S I E S  •  M E E R  I N F O  E N  A A N M E L D E N :•  M E E R  I N F O  E N  A A N M E L D E N :  F M E . N L / W E E K V A N D E M K I F M E . N L / W E E K V A N D E M K I
Maandag 12-13 uur:

Future FME Netwerk in gesprek  
met FME-voorzitter Theo Henrar

Dinsdag 9-10 uur:
Webinar: Hoe zet je 55-plussers  
succesvol in tot hun pensioen?
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BOEIEN EN BINDEN IN DE TECHNIEK

DATA EN LOCATIES
• Maandag 4 oktober, Vekon in Made, 

regio Zuid
• Dinsdag 5 oktober, Parts On Demand in 

Utrecht, regio Noordwest
• Woensdag 6 oktober, Strukton 

Worksphere for industries in het  
DUO2-gebouw in Groningen, regio Noord

• Donderdag 7 oktober, Varex Imaging in 
Doetinchem, regio Oost

• Vrijdag 8 oktober, Bakker Repair + 
Services in Sliedrecht, regio Zuidwest

De Week van de mki is exclusief voor leden van FME.

JIJ KOMT TOCH OOK?
Wij nodigen jou en je 
collega’s van harte uit voor 
de bijeenkomsten in de 
regio’s en de online sessies.  
Reserveer snel je plek via
fme.nl/weekvandemki 

https://strukton.com/nl/projects/2019/11/duo2
https://partsondemand.eu/
https://www.werkenbijvarex.nl/
https://www.vekon.nl/
http://fme.nl/weekvandemki 
http://fme.nl/weekvandemki 
https://www.bakker-repair.nl/

