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OOM streeft naar beter opgeleid personeel, een grotere 
instroom van vakmensen en een aantrekkelijker imago van 
de sector metaalbewerking. Daarom geven we voorlichting 
en advies over scholing, dragen we bij aan de kosten 
daarvan en ondersteunen we promotieactiviteiten.

Businessplan OOM
2016 – 2020

Hazerswoude-Dorp
September 2015

Voor een 
duurzame en 
effectieve 
versterking 
van het 
vakmanschap

1. Bouwmensen Almelo  
2. Bistro de Kruidentuin 
3. Building Design Architectuur  
4. Loohuis Installatiegroep
5. Groothuis Timmerfabriek
6. Combi Glas glashandel & zetbedrijf 

7. Tegelzetbedrijf Beld
8. OWK
9. Bouwbedrijf Steggink
10. Tasche Staalbouw
11. Gebr. Poppink BV
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BGT Talent Event 
Hotspot Nieuwbouwlocatie Bistro de Kruidentuin 

Hardenbergerweg 105, 7678 VR Geesteren
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BGT Talent Event 
Hotspot Nieuwbouwlocatie Bistro de Kruidentuin 

BedrijfBedrijf Wat doet het bedrijf?Wat doet het bedrijf? Welke activiteit is er te doen? Welke activiteit is er te doen? 
 * Alle bedrijven zijn  * Alle bedrijven zijn alle dagenalle dagen aanwezig! aanwezig!

1. 1. 

Bouwmensen Almelo verzorgt diverse Bouwmensen Almelo verzorgt diverse 
bouwopleidingen waarmee ze jongeren bouwopleidingen waarmee ze jongeren 
helpen bij een succesvolle en duurzame helpen bij een succesvolle en duurzame 
carrière in de bouw!carrière in de bouw!

Bekijk bouwopdrachten in Virtual Reality (VR)!Bekijk bouwopdrachten in Virtual Reality (VR)!

2. 2. 

Bistro de Kruidentuin is een restaurant Bistro de Kruidentuin is een restaurant 
met als hoofddoel: gastronomisch koken. met als hoofddoel: gastronomisch koken. 
Gerechten maken die mensen thuis niet Gerechten maken die mensen thuis niet 
voor elkaar krijgen. Ze onderscheiden voor elkaar krijgen. Ze onderscheiden 
zichzelf door alles zelf te maken.zichzelf door alles zelf te maken.

Je kunt hier spareribs en kipspiesjes van de OFYR Je kunt hier spareribs en kipspiesjes van de OFYR 
proeven. Je mag helpen met het marineren en proeven. Je mag helpen met het marineren en 
bakken. bakken. 

3. 3. 

Building Design Architectuur is Building Design Architectuur is 
een architectenbureau. Ze werken een architectenbureau. Ze werken 
bouwdromen uit op papier. Ze ontwerpen bouwdromen uit op papier. Ze ontwerpen 
bijvoorbeeld huizen, kantoorgebouwen bijvoorbeeld huizen, kantoorgebouwen 
en schoolgebouwen.en schoolgebouwen.

Je kunt met een VR-bril het 3D-model van de Je kunt met een VR-bril het 3D-model van de 
Kruidentuin bekijken en de verschillende (bouw)Kruidentuin bekijken en de verschillende (bouw)
stappen / fases zijn in beeld gebracht. stappen / fases zijn in beeld gebracht. 

Winactie! Bekijk de Facebook-pagina van Building Winactie! Bekijk de Facebook-pagina van Building 
Design voor de spelregels…Design voor de spelregels…

4. 4. 

Loohuis Installatiegroep ontwerpt, Loohuis Installatiegroep ontwerpt, 
maakt en beheert technische installaties maakt en beheert technische installaties 
in woningen, kantoren, winkels en in woningen, kantoren, winkels en 
fabrieken.fabrieken.

Je kunt op een interactieve wijze kennis maken Je kunt op een interactieve wijze kennis maken 
met de basis van installatietechniek. Je wordt met de basis van installatietechniek. Je wordt 
meegenomen in het 3D-model van het project meegenomen in het 3D-model van het project 
de Kruidentuin en daarna kun je het direct in de de Kruidentuin en daarna kun je het direct in de 
praktijk zien. Je mag ook schakelingen bouwen praktijk zien. Je mag ook schakelingen bouwen 
op een bord, waarmee je lampen aan het branden op een bord, waarmee je lampen aan het branden 
kunt maken.kunt maken.

5. 5. 

Groothuis Timmerfabriek maakt houten Groothuis Timmerfabriek maakt houten 
kozijnen, ramen en deuren voor bedrijven, kozijnen, ramen en deuren voor bedrijven, 
winkels maar ook voor jouw huis!winkels maar ook voor jouw huis!

Monteren en demonteren van het sluitwerk van Monteren en demonteren van het sluitwerk van 
een kozijn met een accuschroefmachine. Spijkers een kozijn met een accuschroefmachine. Spijkers 
slaan in boomstam. slaan in boomstam. 

6. 6. 
  

Combi Glas zorgt voor de levering Combi Glas zorgt voor de levering 
en plaatsing van vele soorten en plaatsing van vele soorten 
glasproducten.glasproducten.

Snijden, glaslat tackeren en kraan bedienen.Snijden, glaslat tackeren en kraan bedienen.

7. 7. 

Tegelzetbedrijf Beld is specialist in het Tegelzetbedrijf Beld is specialist in het 
aanbrengen van tegels op vloeren en aanbrengen van tegels op vloeren en 
wanden, ook in de badkamer. In hun wanden, ook in de badkamer. In hun 
showroom laten ze een combinatie showroom laten ze een combinatie 
tussen tegels en sanitair zien. tussen tegels en sanitair zien. 

Je kunt bij ons met een snijmachine tegels snijden. Je kunt bij ons met een snijmachine tegels snijden. 

8. 8. 

OWK is gespecialiseerd in het leveren en OWK is gespecialiseerd in het leveren en 
monteren van kunststof en aluminium monteren van kunststof en aluminium 
ramen en deuren voor in huizen en in ramen en deuren voor in huizen en in 
bedrijfspanden.bedrijfspanden.

Monteren en demonteren van een kunststof/Monteren en demonteren van een kunststof/
aluminium kozijn.aluminium kozijn.
Monteren kozijnvulling met glaslat.Monteren kozijnvulling met glaslat.
Aluminium hoekjes rubberen.Aluminium hoekjes rubberen.

9. 9. 
Bouwbedrijf Steggink (ver)bouwt Bouwbedrijf Steggink (ver)bouwt 
woningen, bedrijfspanden en andere woningen, bedrijfspanden en andere 
soorten gebouwen.soorten gebouwen.

Metselen, timmeren en hijsen met de grote Metselen, timmeren en hijsen met de grote 
Spierings hijskraan.Spierings hijskraan.

10. 10. 

’Tasche Staalbouw- stalen trappen’ is ’Tasche Staalbouw- stalen trappen’ is 
specialist in het produceren en monteren specialist in het produceren en monteren 
van staalbouw en stalen trappen.van staalbouw en stalen trappen. Je kunt hier CO2 lassen.Je kunt hier CO2 lassen.

11.11.
Gebr. Poppink BV is een loon- en Gebr. Poppink BV is een loon- en 
grondverzet, transport-, aannemings-, grondverzet, transport-, aannemings-, 
mechanisatie- en dumperbouwbedrijf.mechanisatie- en dumperbouwbedrijf.

Onder begeleiding mag je zelf een kleine Onder begeleiding mag je zelf een kleine 
graafmachine bedienen. Je kunt hier ookgraafmachine bedienen. Je kunt hier ook
een tractor met Alasco kipper en een mobiele een tractor met Alasco kipper en een mobiele 
graafmachine bekijken.graafmachine bekijken.


