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13. Kruse Groep 

14. Bossink Installatietechniek
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Automatisering
18. Schone Zon
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20. Ter Beek Reizen
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Koersdocument
Samen TOF onderwijs creëren!

Strategisch beleid 2018-2022

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
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BedrijfBedrijf Wat doet het bedrijf?Wat doet het bedrijf? Welke activiteit is er te doen? Welke activiteit is er te doen? vrvr zaza zozo

1. 1. 

Jabé Reclame maakt de mooiste stickers, Jabé Reclame maakt de mooiste stickers, 
spandoeken, vlaggen en borden. Je ziet spandoeken, vlaggen en borden. Je ziet 
vast wel eens een busje van een bedrijf. vast wel eens een busje van een bedrijf. 
Jabé maakt van deze saaie witte bus een Jabé maakt van deze saaie witte bus een 
echte bedrijfsbus.echte bedrijfsbus.

Bij Jabé kun je een auto beplakken.Bij Jabé kun je een auto beplakken. xx xx xx

2. 2. Theater-, geluids- en lichttechniek.Theater-, geluids- en lichttechniek.
Welkom in het theater! Je mag als Welkom in het theater! Je mag als 
een echte theatertechnicus het een echte theatertechnicus het 
licht en geluid bedienen.licht en geluid bedienen.

xx

3. 3. 

Een auto heeft af en toe een Een auto heeft af en toe een 
onderhoudsbeurt nodig. De mensen die bij onderhoudsbeurt nodig. De mensen die bij 
Auto Totaal Tubbergen werken zijn gek op Auto Totaal Tubbergen werken zijn gek op 
auto’s.auto’s.

Je ervaart wat er komt kijken bij Je ervaart wat er komt kijken bij 
het onderhoud van auto’s. Je ziet het onderhoud van auto’s. Je ziet 
hoe computers auto’s uitlezen, hoe computers auto’s uitlezen, 
hoe banden worden verwisseld en hoe banden worden verwisseld en 
hoe we de ophanging van auto’s hoe we de ophanging van auto’s 
verstellen. verstellen. 

xx xx

4. 4. Buiten spelen, dat vinden ze bij Salta heel Buiten spelen, dat vinden ze bij Salta heel 
belangrijk. Ze maken trampolines.belangrijk. Ze maken trampolines. Trampoline springen!Trampoline springen! xx xx xx

5. 5. 
Je huis verbouwen of onderhouden? Je huis verbouwen of onderhouden? 
Kamphuis Kleinbouw weet alles van Kamphuis Kleinbouw weet alles van 
verbouwen.verbouwen.

Je kunt hier van alles doen. Wat Je kunt hier van alles doen. Wat 
dacht je van een muurtje metselen, dacht je van een muurtje metselen, 
spijkers slaan en zagen.spijkers slaan en zagen.

xx xx xx

6. 6. 

Energie opwekken op een duurzame Energie opwekken op een duurzame 
manier? Green Infra maakt manier? Green Infra maakt 
energieproducten. Denk bijvoorbeeld aan energieproducten. Denk bijvoorbeeld aan 
zonnepanelen.zonnepanelen.

René en Erik laten je ervaren hoe René en Erik laten je ervaren hoe 
een kleine hijskraan werkt. De een kleine hijskraan werkt. De 
hijskraan wordt veel gebruikt bij hijskraan wordt veel gebruikt bij 
opdrachten die Kroezen uitvoert. opdrachten die Kroezen uitvoert. 
Ook zijn er opstellingen te zien.Ook zijn er opstellingen te zien.

xx xx xx

7. 7. 

Leerplein Twente  zorgt ervoor dat Leerplein Twente  zorgt ervoor dat 
iedereen werk kan doen waar hij of zij iedereen werk kan doen waar hij of zij 
goed in is.  Sommige mensen hebben iets goed in is.  Sommige mensen hebben iets 
meer hulp nodig tijdens hun werk en niet meer hulp nodig tijdens hun werk en niet 
iedereen kan zomaar aan het werk.iedereen kan zomaar aan het werk.

Hout & spijkers! Je kunt Hout & spijkers! Je kunt 
spijkers slaan, spijkerpoepen, spijkers slaan, spijkerpoepen, 
spijkerbroekhangen en een spijkerbroekhangen en een 
vogelhuisje in of uit elkaar halen. En vogelhuisje in of uit elkaar halen. En 
raad jij hoeveel spijkers er in de pot raad jij hoeveel spijkers er in de pot 
zitten?zitten?

xx xx xx

8. 8. 

Wil je een feestje organiseren? Lekkere Wil je een feestje organiseren? Lekkere 
snacks mogen niet ontbreken. ’t snacks mogen niet ontbreken. ’t 
Kamphuuske weet precies wat jij nodig Kamphuuske weet precies wat jij nodig 
hebt voor het geven van een goed feest.hebt voor het geven van een goed feest.

Kom een lekker frietje halen voor Kom een lekker frietje halen voor 
€1,-.€1,-. xx xx xx

9. 9. 
Bij Rob Lansink kun je terecht voor Bij Rob Lansink kun je terecht voor 
maatwerk interieur, werkvoorbereiding en maatwerk interieur, werkvoorbereiding en 
projectmanagement.projectmanagement.

Bij Rob kun je de showroomkeuken Bij Rob kun je de showroomkeuken 
bekijken en een tafel in elkaar bekijken en een tafel in elkaar 
zetten.zetten.

xx xx xx

10. 10. 

Rob Henneveld is helemaal gek van Rob Henneveld is helemaal gek van 
klassieke auto’s. Hij kan precies klassieke auto’s. Hij kan precies 
achterhalen wat een auto waard is, oftewel achterhalen wat een auto waard is, oftewel 
hij is taxateur van motorvoertuigen.hij is taxateur van motorvoertuigen.

Rob laat je een aantal mooie Rob laat je een aantal mooie 
klassieke auto’s zien die hij op dit klassieke auto’s zien die hij op dit 
moment aan het opknappen is.moment aan het opknappen is.

x x x

DVP
AUDIO



BedrijfBedrijf Wat doet het bedrijf?Wat doet het bedrijf? Welke activiteit is er te doen? Welke activiteit is er te doen? vrvr zaza zozo

11.11.

Als gemeente zorgen we ervoor dat Als gemeente zorgen we ervoor dat 
jouw buurt goed wordt onderhouden jouw buurt goed wordt onderhouden 
en je fijn kunt spelen. Maar ook regelen en je fijn kunt spelen. Maar ook regelen 
we de paspoorten van jou en je ouders we de paspoorten van jou en je ouders 
en werken we samen met jouw en werken we samen met jouw 
sportvereniging. Onze handhavers zorgen sportvereniging. Onze handhavers zorgen 
dat veilig is op straat en dat mensen zich dat veilig is op straat en dat mensen zich 
netjes aan de regels houden. Over veilig netjes aan de regels houden. Over veilig 
gesproken… Ook de politie en brandweer gesproken… Ook de politie en brandweer 
zijn van de partij. Want ook zij zijn een zijn van de partij. Want ook zij zijn een 
fantastische plek om later te kunnen fantastische plek om later te kunnen 
werken!werken!

Speel een quiz en krijg informatie Speel een quiz en krijg informatie 
over hoe het is om te werken over hoe het is om te werken 
bij de gemeente. En maak bij de gemeente. En maak 
kennis met politieagenten en kennis met politieagenten en 
brandweerpersoneel. Natuurlijk brandweerpersoneel. Natuurlijk 
nemen ze hun politieauto en nemen ze hun politieauto en 
brandweerwagen mee.brandweerwagen mee.

xx x xx

12.12.

Hoek bouwprojecten is een jong, Hoek bouwprojecten is een jong, 
dynamische en hard groeiende aannemer dynamische en hard groeiende aannemer 
in zowel woning- en utiliteitsbouw. Ze in zowel woning- en utiliteitsbouw. Ze 
werken dagelijks aan zeer diverse (middel)werken dagelijks aan zeer diverse (middel)
grote projecten.grote projecten.

Je loopt door de showroom Je loopt door de showroom 
en speelt een quiz. En je kunt en speelt een quiz. En je kunt 
profielen stellen; dit wordt gedaan profielen stellen; dit wordt gedaan 
voor het metselen van muren. voor het metselen van muren. 
En natuurlijk mag je ook zelf En natuurlijk mag je ook zelf 
metselen.metselen.

xx xx xx

13.13.
Grote graafmachines, vrachtwagens en Grote graafmachines, vrachtwagens en 
steigers. Bij Kruse Groep houden ze van steigers. Bij Kruse Groep houden ze van 
grote bouwprojecten.grote bouwprojecten.

Jan heeft ook kleine kraantjes, Jan heeft ook kleine kraantjes, 
zodat je kunt ontdekken hoe het zodat je kunt ontdekken hoe het 
is om op een graafmachine te is om op een graafmachine te 
zitten.zitten.

xx xx xx

14.14.

Steeds meer mensen willen een Steeds meer mensen willen een 
warmtepomp die je huis verwarmt. Bij warmtepomp die je huis verwarmt. Bij 
Bossink Installatietechniek installeren ze Bossink Installatietechniek installeren ze 
deze warmtepomp. En nog veel meer.deze warmtepomp. En nog veel meer.

Neem een kijkje en sleutel binnen Neem een kijkje en sleutel binnen 
in een cv-ketel nu het nog kan!in een cv-ketel nu het nog kan! xx

15.15.

Een nieuwe laadpaal installeren? Een nieuwe laadpaal installeren? 
Warmtepomp in huis plaatsen? Of wil je Warmtepomp in huis plaatsen? Of wil je 
een airco? Installatiebedrijf Eppink kan een airco? Installatiebedrijf Eppink kan 
alles installeren in een woning en richt alles installeren in een woning en richt 
zich vooral op duurzaamheid.zich vooral op duurzaamheid.

Bij Eppink is van alles te zien en Bij Eppink is van alles te zien en 
te doen. Een brandweerwagen en te doen. Een brandweerwagen en 
showwagen met alle apparaten showwagen met alle apparaten 
die Eppink installeert. Natuurlijk die Eppink installeert. Natuurlijk 
mag je ook zelf even sleutelen.mag je ook zelf even sleutelen.

xx xx xx

16.16.
Bij Auto Masselink zijn ze gek op auto’s. Bij Auto Masselink zijn ze gek op auto’s. 
Je kunt er terecht voor onderhoud, Je kunt er terecht voor onderhoud, 
reparaties en een APK keuring.reparaties en een APK keuring.

Handen uit de mouwen, want Handen uit de mouwen, want 
jij kunt bij Masselink aan auto’s jij kunt bij Masselink aan auto’s 
sleutelen. Patrick en een stagiaire sleutelen. Patrick en een stagiaire 
zijn de hele dag voor je aanwezig.zijn de hele dag voor je aanwezig.

xx xx xx

17.17.

RKE Industriële Automatisering maakt RKE Industriële Automatisering maakt 
hele slimme elektrische systemen om hele slimme elektrische systemen om 
machines en processen te automatiseren. machines en processen te automatiseren. 
Denk maar eens aan de productie van Denk maar eens aan de productie van 
snoep of een rioolwaterzuivering.snoep of een rioolwaterzuivering.

Je kunt live op een grote televisie Je kunt live op een grote televisie 
zien wat RKE doet voor bedrijven. zien wat RKE doet voor bedrijven. 
Je krijgt hierbij wat leuke vragen Je krijgt hierbij wat leuke vragen 
gesteld door Rob en zijn collega’s. gesteld door Rob en zijn collega’s. 
Houd je van experimenteren? Houd je van experimenteren? 
Ga dan zeker even naar de Ga dan zeker even naar de 
proefprocesopstelling. proefprocesopstelling. 

xx xx xx

18.18. Bij Schone Zon kun je terecht voor Bij Schone Zon kun je terecht voor 
zonnepanelen.zonnepanelen.

Kom de zonnepanelen bekijken Kom de zonnepanelen bekijken 
en probeer ze aan het werk te en probeer ze aan het werk te 
krijgen.krijgen.

xx xx xx

19.19.

De blauwe busjes, je hebt ze vast en zeker De blauwe busjes, je hebt ze vast en zeker 
wel eens gezien. De taxi brengt mensen wel eens gezien. De taxi brengt mensen 
overal naartoe. De mensen die werken overal naartoe. De mensen die werken 
bij Hulshof Taxiservice houden van bij Hulshof Taxiservice houden van 
autorijden.autorijden.

Je kunt verschillende type busjes Je kunt verschillende type busjes 
bekijken én een leuke quiz spelen; bekijken én een leuke quiz spelen; 
ontdek jij de verschillen tussen de ontdek jij de verschillen tussen de 
busjes?busjes?

xx xx xx

20.20.
Ga je met de bus op vakantie? Dan zou je Ga je met de bus op vakantie? Dan zou je 
zo maar met Ter Beek Reizen op vakantie zo maar met Ter Beek Reizen op vakantie 
kunnen gaan.kunnen gaan.

Je kunt een aantal mooie bussen Je kunt een aantal mooie bussen 
bekijken.bekijken. x
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