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De definitieve cijfers over de deelname aan de OFED-cursussen over
het eerste halfjaar van 2008 maken het duidelijk: de stijging van
het aantal cursisten is dit jaar aanzienlijk. ‘Daar hebben we met
elkaar hard aan gewerkt,’ aldus Madeleine Schenkhuizen, OFED
scholingsconsulent. ‘We hebben goed geluisterd naar onze achter-
ban en hierop ingespeeld met de regionalisering van de cursussen.’

Als scholingsconsulent bezoekt Madeleine Schenkhuizen de bij OFED
aangesloten bedrijven in het land. Hier vertelt zij onder andere
waar OFED voor staat en op welke wijze werkgevers en werknemers
kosteloos gebruik kunnen maken van het cursusaanbod.

De combinatie van persoonlijk contact, herkenbaar materiaal en
actuele opleidingsmogelijkheden, maakt dat de herkenning van
OFED duidelijk vergroot is. Ook in het midden- en kleinbedrijf.

REGIONALE SPREIDING
Ook Evangeline Tak van de OFED cursusorganisatie, merkt een
duidelijke toename aan cursisten. Evangeline: ‘Vooral de regionale
spreiding van onze cursuslocaties is een schot in de roos. We zijn
van drie naar tien cursuslocaties overgegaan, verspreid over het
land.’ Dit scheelt de cursisten veel reistijd. Ook vinden de cursussen
op een regelmatige basis plaats. Facilitair is het misschien wel
wat ingewikkelder geworden, maar dat weegt niet op tegen het
uiteindelijke resultaat.

Regionalisering cursussen
‘schot in de roos’

De stijging van het aantal cursisten is

dit jaar aanzienlijk.
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Voor sommige cursussen geldt overigens nog steeds dat het totale
aantal deelnemers te beperkt is. Regionaal organiseren is dan
niet haalbaar. In dat geval wordt de cursus op de hoofdlocatie in
Woerden gegeven.

E-LEARNING
De regionale spreiding van het cursusaanbod betekent concreet dat
het volgen van een cursus minder tijd vergt van een werknemer.
Madeleine: ‘Dat is een begin. Maar we gaan hier nog een stap verder
in. OFED gaat cursussen omzetten in E-learning modules. Hiermee
kunnen werknemers zelfs “in huis” een cursus volgen in de tijd die
daarvoor door de werkgever beschikbaar wordt gesteld.’ Cursussen
aanbieden in de vorm van E-learning is voor OFED een volgende
belangrijke stap. Maar niet elke cursus is geschikt voor E-learning.
Met name communicatieve cursussen waarbij het leren van elkaars
ervaringen en rollenspelen van belang zijn. Bepaalde vaardigheden
zijn niet te leren uit een boek of van een beeldscherm. Daar is meer
voor nodig. En ook daarin zal OFED blijven voorzien.
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De IFA-beurs in Berlijn wordt gezien als de graadmeter voor de
producten en diensten die de komende periode door de fabrikanten
worden aangeboden en waar consumenten naar zullen vragen.
Een onderwerp dat bijvoorbeeld de gemoederen bezighoudt en
mogelijkheden voor de toekomst biedt, is de netwerkintegratie van
audio- en videoproducten. Wat zijn de ervaringen en hoe ziet de
toekomst eruit? Op 3 november informeert de InnovatieClub u
graag verder over dit en andere onderwerpen.

BEURSVLOER
Maar er is meer. Naast de IFA-beursonderwerpen is er tevens een
kleine beursvloer waar u branchegerelateerde zaken kunt regelen.
Hier vindt u onder andere UNETO-VNI, KC-handel, Horizon College
en OFED. Ook kunt u hier meer informatie verkrijgen over de
branchenoviteiten die in het programma zijn langsgekomen.
En waarom niet noviteiten combineren met een cursus Effectief
verkopen Basis, Gevorderden of Masterclass? Bezoek de beursvloer
en maak gebruik van de mogelijkheden!

KICK-OFF
Op 3 november start ook de week van het ‘Werken en leren in 2008’.
Het is dan ook een bewuste keus geweest om deze branchebijeen-
komst in het Horizon College in Heerhugowaard te houden. Zo
brengen we het bedrijfsleven en het onderwijsveld letterlijk bij
elkaar. De regiobijeenkomst vormt de kick-off van deze bijzondere
week.

IFA-branchenoviteiten
op uw deurmat!

Op 3 november aanstaande vindt de eerste OFED-regiobijeenkomst plaats.
Een spectaculaire bijeenkomst waarbij branchenoviteiten die tijdens de IFA-
beurs in Berlijn getoond werden, voor het voetlicht komen. In samenwerking
met de InnovatieClub Verkoop van UNETO-VNI en het Horizon College in
Heerhugowaard, organiseert OFED deze bijeenkomst zowat op uw deurmat.
Mis het niet!

TOM VAN ’T HEK
Uw dagvoorzitter is niemand minder dan Tom van ’t Hek. Een wel-
bespraakt en goed geïnformeerd spreekstalmeester! Tom zal dan ook
de bijeenkomst afsluiten met een prikkelende forumdiscussie waarin
een aantal stevige stellingen gedeponeerd wordt. Wij hopen van
harte dat dit tot verrassende inzichten leidt. Dus elektrotechnische
detailhandel, groot-, midden- en kleinbedrijf: mis het niet! Bent u
in de regio Heerhugowaard gevestigd? Noteer het vast in uw agenda.
Bent u elders gevestigd? Houd dan de brievenbus in de gaten, want
u ontvangt een uitnodiging als we bij u in de buurt zijn!

REGIOREGIO

Regiobijeenkomst 3 november:De cijfers over het eerste halfjaar 2008:

Aantal cursisten:
263

Aantal georganiseerde cursussen:
58

De cijfers over het gehele cursusjaar 2007:

Aantal cursisten:
364

Aantal georganiseerde cursussen:
74
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IFA-noviteiten -en meer- op uw deurmat
Horizon College / Heerhugowaard
Let op uw brievenbus!

We brengen het bedrijfsleven en het

onderwijsveld letterlijk bij elkaar.

TOM VAN 'T HEK,
DAGVOORZITTER TIJDENS
DE REGIOBIJEENKOMSTEN.
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We weten allemaal dat de elektrotechnische detailhandelbranche voort-
durend in beweging is. Maar hoe spelen we hier zo goed mogelijk op in
en vooral: hoe blijven we op de hoogte? De InnovatieClub informeert u
over alle producten en trends die op onder andere de IFA-beurs in Berlijn
getoond worden. Arie van Pelt en Frits Kraefft struinen de beurs voor u af.

De producenten van elektrotechnische producten blijven nieuwe
modellen ontwikkelen die de huidige varianten in een rap tempo
vervangen. Voor de consument betekent dit een enorme keuze
aan producten en voor de verkoper houdt dit maar één ding in:
bijblijven!

BIJBLIJVEN
OFED weet hoe belangrijk het is om kennis up-to-date te houden en
draagt daaraan bij door geheel kosteloos cursussen aan te bieden.
Maar daar blijft het niet bij. Een aantal jaren geleden besloot
UNETO-VNI de Innovatieclub op te richten in samenwerking met
OFED. Jaarlijks organiseert deze club diverse informatieavonden die
voor medewerkers in de elektrotechnische detailhandelbranche meer
dan de moeite waard zijn om bij te wonen.

INTERESSANT EN AFWISSELEND
Het nieuwe programma van de InnovatieClub biedt interessante
onderwerpen. Zo staan ze stil bij het huidige aanbod van televisie-
programma’s en HD. Hierbij vragen ze zich af of de zendgemachtig-
den de 1080i zullen omarmen of dat bijvoorbeeld het NOB de uit-
zendingen in HD voortzet in 720p. Mocht dit laatste het geval zijn,
dan lijkt een Full HD-scherm voor het bekijken van tv-programma’s
overbodig!

MEER INFORMATIE
De InnovatieClub geeft in één avond een samenvatting over dit
en andere onderwerpen. Onderwerpen die voor het bedrijfsleven,
maar ook voor docenten in het beroepsonderwijs interessant zijn.
Meer informatie hierover kunt u vinden op de onze website:
www.ofed.nl � ofed � nieuws.

De InnovatieClub

ONDERWIJS

Ook dit jaar hebben wij veel cursussen voor u mogen realiseren.
Maar als we even kritisch naar de cijfers kijken, valt het weer op
dat voornamelijk de grootwinkelbedrijven de cursussen bezoeken.
Deze bedrijven maken aan het begin van het jaar een opleidings-
plan en vullen dit vervolgens in met de kosteloze cursussen van
OFED. Slim? Ja, natuurlijk want zo weten het bedrijf en de mede-
werkers exact wat er voor hen in het komende jaar op de planning
staat.

KOM OP MKB-ERS!
OFED doet er veel aan om de cursussen en de cursusomstandig-
heden zo aantrekkelijk mogelijk te maken zodat ook de MKB-ers
gebruik maken van het OFED-aanbod. Ook zij betalen een afdracht

aan het fonds en daar kunnen rechten aan ontleend worden. Uiter-
aard hebben wij begrip voor de iets moeilijkere omstandigheden.
Het blijft natuurlijk lastig om medewerkers een aantal dagdelen te
moeten missen, zeker wanneer het een klein team betreft.
Maar kennis is macht en voor de MKB-er is bijblijven van
levensbelang!

VOORDELEN
Er zijn voor MKB-ondernemers ook voordelen. Zo is het bijvoorbeeld
belangrijk dat medewerkers gemotiveerd zijn en blijven. Het is toch
fantastisch als je nieuwe kennis kunt opdoen en met collega’s uit
de branche ervaringen kunt uitwisselen? Ze kunnen de volgende dag
hun opgedane kennis direct in praktijk brengen. De cursusstof is op
de praktijk gericht en … werkt echt! Als MKB-werkgever heeft u zo
ook meteen profijt van onze cursussen. Dus bij deze een oproep
aan MKB-Nederland: schrijf uw medewerkers in voor een kosteloze
cursus bij OFED!

COLUMN MADELEINE SCHENKHUIZEN
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Kennis is macht
Altijd op de hoogte van de nieuwste
ontwikkelingen:

De elektrotechnische detailhandelbranche is

voortdurend in beweging.

DE INFORMATIEAVONDEN
VAN DE INNOVATIECLUB ZIJN
EEN BEZOEK ZEKER WAARD.

De cursusstof is op de praktijk gericht

en werkt echt!
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In de praktijk valt het vaak niet mee om als werkgever met een
objectieve blik te kijken naar de oorzaken van ziekteverzuim. Toch
is deze objectieve benadering belangrijk. Doel van deze praktische
cursus ‘Ziekteverzuimbegeleiding’ is leidinggevenden in de elektro-
technische detailhandelbranche behulpzaam te zijn bij het opstellen
en uitvoeren van een goed verzuimbeleid. Bureau V.R.I.S. (Visie,
Resultaat, Intermenselijke Samenwerking) verzorgt de cursus
‘Ziekteverzuimbegeleiding’ inhoudelijk.

GOED BEELD VAN DE CURSUSINHOUD
Om een goed beeld te krijgen van de cursusinhoud en om leden
gericht te kunnen adviseren, heeft één van de OFED-medewerkers
de cursus bijgewoond. De andere deelnemers waren leidinggevenden
uit de elektrotechnische detailhandelbranche. De reacties na afloop
waren positief.
Cursusleider Jacqueline de Bree van Bureau V.R.I.S. adviseert werk-
gevers om in elk geval een verzuimprotocol op te stellen. Het is

Cursus Ziekteverzuimbegeleiding
Een goed gesprek is het halve werk

Als werkgever heeft u te maken met ziekteverzuim van werknemers. Wat
doet u als een van uw medewerkers zich regelmatig ziek meldt? Welke
factoren spelen een rol en hoe komt u achter de beweegredenen? Hoe
spreekt u de betreffende werknemer hierop aan en met welke wettelijke
bepalingen heeft u te maken? De OFED-cursus ziekteverzuimbegeleiding
is een aanrader voor elke leidinggevende of manager.

een van de eerste punten die in de cursus worden aangestipt.
‘Het protocol is handig om tal van praktische zaken te regelen.
Bijvoorbeeld op welke manier een werknemer zich ziek moet melden,
hoe het met doorbetaling van salaris zit, waaraan beide partijen
zich gedurende het verzuim moeten houden en wanneer instanties
als een arbodienst of het UWV om de hoek komen kijken.

Op grond van wetgeving (de Wet verbetering poortwachter en de
Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen, WIA) hebben werk-
gever en werknemer de plicht te streven naar een zo snel mogelijke
hervatting van het werk. Het gaat hierbij om passend werk: kan
iemand niet terugkeren in zijn oude functie, dan moet actief
worden gezocht naar ander werk.’

HET VERZUIMGESPREK
Het voeren van een verzuimgesprek met de betreffende werknemer
is een belangrijk moment in de begeleiding naar een snel herstel.
De vraag is echter hoe je zo’n verzuimgesprek het beste kunt

voeren. Jacqueline de Bree: ‘Dé kunst van een goed verzuimgesprek
is dat je de daadwerkelijke redenen van de absentie weet te achter-
halen. Je kunt hierachter komen door veel open vragen te stellen.
“Ja” of “nee” is als antwoord niet goed genoeg. Dwing de werk-
nemer uit te leggen waarom hij regelmatig verzuimt. Vaak spelen
factoren buiten het werk een grote rol. Praat met uw medewerkers
en ga samen op zoek naar een oplossing. Ook het wel of niet
doorbetalen van salaris kunt u in een verzuimgesprek bespreken.
Door duidelijkheid te scheppen, zijn vervelende situaties te voor-
komen en is de verzuimperiode te beperken.’

ROLLENSPELLEN
In het cursusprogramma over ziekteverzuimbegeleiding is interactie
een belangrijk onderdeel. De deelnemers oefenen in kleine groepen
hoe ze verzuimgesprekken moeten voeren. Jacqueline de Bree:
‘Leer te luisteren en zet de zieke werknemer aan tot praten. Stel
open vragen en laat vooral uw werknemer nadenken over mogelijke
oplossingen.’

MEER INFORMATIE OVER DEZE CURSUS?
Neem contact op met de OFED cursusadministratie,
T 0348 - 43 73 22 of neem een kijkje op de website, www.ofed.nl.

ONDERWIJS

DOCENTENDAG 2008

Op woensdag 5 november organiseert OFED zijn jaarlijkse docentendag. Dit jaar
luidt het thema “De mogelijkheden van E-learning in relatie tot praktijkleren!”.
De docentendag zal dit keer plaatsvinden bij Paradigit Computers in Eindhoven.
Geen uitnodiging ontvangen? Neem contact op met de OFED-cursusorganisatie,
T 0348 – 43 73 22

Praat met uw medewerkers en ga samen op zoek

naar een oplossing.

CURSUSLEIDER
JACQUELINE DE BREE
VAN BUREAU V.R.I.S.

EEN GOED GESPREK IS HET HALVE WERK.

ACTUEEL
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GEBR. DE VELD (SCHIEDAM): HET HOOGSTE SEGMENT
Persoonlijke benadering, gericht advies en een hoog serviceniveau
zijn volgens Anneke de Veld van Gebr. De Veld in Schiedam zaken
waarmee je je als kleinere winkel kunt onderscheiden. ‘We hebben
veel vaste klanten. Daarnaast treffen we in onze winkel veel mensen
die eerst op internet hebben rondgekeken en vervolgens toch
gericht advies willen. Op dat moment kun je van toegevoegde
waarde zijn. Dat trekt veel van onze klanten over de streep.Dat wij
weinig concurrentie merken van webwinkels, hangt ook samen met
het assortiment dat we voeren. Wij leggen ons specifiek toe op de
merken in het hoogste segment. Daarnaast is service een belangrijk

Cursusadministratie

Korenmolenlaan 4 Postbus 416
3447 GG Woerden 3440 AK Woerden

T 0348 – 43 73 22
F 0348 – 43 73 65
E cursusinfo@ofed.nl
I www.ofed.nl

OFED Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de elektrotechnische detailhandel

Waarin samenwerken: Werkgeversorganisatie UNETO-VNI, de ondernemersorganisatie voor de
installatiebranche en de technische detailhandel
Werknemersorganisaties: FNV Bondgenoten CNV Dienstenbond

onderscheidend element. ‘Een gekocht apparaat bezorgen en ter
plaatse installeren. Het oude apparaat gelijk meenemen en bij
problemen snel voor de deur staan. Onze klanten waarderen onze
persoonlijke benadering en zijn bereid daarvoor in veel gevallen
ook iets meer te betalen.’

HERMES ELECTRONICS (UTRECHT): EEN VAN DE EERSTE
WEBWINKELS
Bart Peperkamp, directeur van Hermes Electronics in Utrecht,
beschikt al jaren over een webwinkel naast de fysieke vestigingen.
‘Wij waren in 1999 een van de eersten in Nederland met de moge-
lijkheid om producten online te bestellen. Door de bestellingen van
begin af aan snel en adequaat af te handelen en klanten duidelijk
te informeren, hebben we veel vertrouwen opgebouwd. De service
die wij via onze webwinkel bieden, is hetzelfde als bij aankopen in
de winkel. Ook de prijzen zijn hetzelfde. Onze klanten hebben maar
liefst de keuze uit 12.000 producten en per kwartaal voeren we wel
3000 wijzigingen door. Vier extra medewerkers leiden de internet-
aankopen in goede banen. Zo zie je maar, ook een internetwinkel
brengt veel werk met zich mee, maar dat is zeker de moeite waard.’

Shoppen: via het web of toch liever
in de winkel

ACTUEEL

De verkoop van elektronische apparatuur via
internet groeit snel. Grote elektronicaketens
beschikken naast hun winkels ook over
webwinkels. Hoe gaan de kleinere elektronica-
zaken om met deze nieuwe vorm van
concurrentie? Op welke manieren onder-
scheiden zij zich? Twee detaillisten geven
hun mening.

ONDERSCHEID JEZELF, VOLG EEN CURSUS

Met persoonlijke benadering, gericht advies en goede service
kunt u zich als kleinere winkel onderscheiden ten opzichte van
webwinkels. OFED biedt een scala aan trainingen op dit gebied.
Bekijk het aanbod op www.ofed.nl.

Effectief verkopen Basis De bezorger als ambassadeur


