Campagne Ons Vakmanschap
Een impressie
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Aanpak campagne
Een campagne op de ‘pionieren’ manier, passend bij de
veranderaanpak van duurzame inzetbaarheid.
Klein en inspirerend, met elkaar, experimenteren en uitproberen op
de werkvloer.
Twee workshops met vrijwilligers. Symbolisch op de Enexis
vakscholen.
32 deelnemers uit het hele land
Resultaat: ieder een eigen campagne-idee dat makkelijk uitvoerbaar
is, de mensen raakt én aan het denken zet.
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Ons Vakmanschap op agenda van
de organisatie: Stappen

Daarna
•Verdere verankering en
verdieping

Week 3: Minidocumentaire:
ophalen
Week 1 &2 Minicampagnes door
het hele land
•Het thema overal zichtbaar
maken
•Inspireren en rumoer
creëren.
•Aan het denken zetten; wat
is MIJN VAKMANSCHAP?
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•Camerateam door hele
organisatie
•Bevraagt: Wat is JOUW
VAKMANSCHAP?
•Aan het denken zetten

Week 4: Week van
Ons Vakmanschap:
teruggeven en
delen
•Vertoning mini-docu:
•Wat is ONS VAKMANSCHAP
•Met elkaar in gesprek
tijdens reguliere
overleggen.

Een impressie van de acties die zijn
opgezet.
Inspiratiewand
en

Stellingen en vragen
voor aan de lunchtafel.

Bijeenkomsten

Kaartjes invullen en het
gesprek voeren.

Acties via koffieautomaten en
props bij de ingang.
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Een impressie van de acties zie zijn
opgezet.

T-shirts

Ansichtkaarten
om elkaar te
belonen

Lokale
nieuwsbrief
met oproep
Yogasessies

Sticker voor de
schoppen voor
monteurs

“Loesje’”
posters van het
Gilde
5

Een impressie van de acties zie zijn
opgezet.
Gelukskoekjes
met vragen en
stellingen.

Cartoons van een MT
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Online rebus

Een impressie van de acties zie zijn
opgezet.
Een hele speciale totempaal
“Ik ben met het idee (een totempaal) hier terug
gekomen en heb dit besproken in het
uitvoerdersoverleg. Vervolgens met enthousiaste
monteurs de basis van de totempaal gemaakt.
Een collega had zelfs gegoogeld waar totempaal
voor staat, goed he.
Ook was er een collega die al eerder had
aangegeven dat het mooi zou zijn om een
gedenksteen te maken voor overleden collega’s. In
mijn gesprek met Veerle hebben we dat er ook bij
betrokken.
Want ook onze overleden collega’s zouden er goud
voor over hebben gehad als ze nog aan hun
vakmanschap hadden kunnen werken.
Dit kunstwerk van vakmanschap is op het terrein
van onze vestiging geplaatst en daar officieel
onthuld. Er zijn voor onze twee gestorven collega’s
twee maaskeien bijgelegd met de tekst “voor een
kei van een collega” en hun naam en datum erbij.”
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