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”Hoe voorkom of reduceer ik
bedieningsfouten?”
”Hoe zet ik mijn medewerkers snel
en effectief in bij de introductie
van nieuwe systemen?”
”Hoe krijg ik snel en verantwoord
de juiste proceskennis bij nieuwe
medewerkers aangeleerd?”
”Hoe borg ik de specialistische
kennis binnen mijn team?”

Kennisontwikkeling van uw
medewerkers
U wordt dagelijks geconfronteerd met
grote uitdagingen. De ontwikkelingen
in nieuwe technologie zorgen voor
een permanente druk op de kennis
van mensen die hiermee werken.
Door concurrentie is het van belang
steeds meer rendement uit mensen
en middelen te halen. (Bij﴿scholing is
noodzakelijk. Het hebben en houden
van een goede balans tussen gespecialiseerd en allround vakpersoneel is
essentieel. Bij ons staat kennisontwikkeling van uw medewerkers
voorop, om een rendementsverbetering
met uw organisatie te bereiken.

”Wie iets wil leren, moet
aan de slag…”
Open College verzorgt trainingen die gaan over de praktijk
binnen uw bedrijf. Wij beschikken over een praktijklocatie
die uniek is in Nederland: het Edulab. Wie iets wil leren, moet
aan de slag.

Trainingsaanbod
Ons aanbod bestaat uit trainingen
en persoonlijke begeleiding op het
gebied van industriële automatisering
en elektrotechniek met de focus op
o.a. PLC, SCADA, netwerken, MES,
aandrijftechniek, GAMP, ATEX en
machineveiligheid.
De trainingsmodules worden continu
bijgewerkt, zodat wijzigingen in
bijvoorbeeld reglementen en nieuwe
normen in de trainingen opgenomen
zijn. Standaardtrainingen bieden niet
altijd het juiste antwoord. Dit heeft te
maken met de snel veranderende
markt, de complexiteit van nieuwe

technieken en de verscheidenheid bij
de medewerkers met ieder een eigen
werk- en leerstijl.
Naast standaard trainingen verzorgen
wij coaching en training op maat,
waarbij het trainingsdoel van uw
bedrijf centraal staat. Uw keuze voor
specifieke onderwerpen of bijvoorbeeld in company training voor een
gehele afdeling staan dan centraal. Op
maat betekent een training naar uw
wensen, gebaseerd op uw applicatie(s﴿.
Een-op-een begeleiding verzorgen wij
via ons coaching programma. Door
middel van een persoonlijk opleidings-

Voor het totale
trainingsaanbod, kijk op
http://opencollege.
actemium.nl/
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plan bieden wij een mix van theorie en
praktijk aan, in het tempo dat past bij
de competenties van uw medewerker,
afgestemd op de eigen werkomgeving.

Trainingslocatie
Wij gebruiken het praktijklokaal
Edulab in het Veghelse pand van
Actemium als trainingslocatie. Het is
een kenniscentrum op het gebied
van industriële automatisering met
meerdere hightech installaties, zoals
een transportsysteem, een
geautomatiseerd magazijn en een
procesinstallatie. Deze geavanceerde
systemen worden continu up-to-date
gehouden met de nieuwste besturingsplatformen zoals Rockwell
PlantPax, Siemens S7, PCS-7,
Wonderware Archestra en Proleit.
Hier kunnen uw medewerkers hun
competenties optimaal ontwikkelen

door de verworven kennis direct in
de praktijk toe te passen.
Trainers
Onze trainers kennen de praktijk van
de industriële omgeving als geen
ander. Ze werken namelijk zelf
dagelijks als (gecertificeerd﴿ engineer
bij tal van industriële bedrijven. Ze
kennen de specifieke werkomstandigheden in de industrie en nemen hun
jarenlange ervaring meer in de
trainingen. Hierdoor zijn wij in staat
de lesstof direct aan uw praktijksituatie
te koppelen.
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”Gaat het u om kennis
van industrie of om kennis
van úw industrie?”
Contact
Wilt u meer weten over onze
trainingen en coaching? Neem dan
contact op via service@actemium.nl
of bel naar +31 (0﴿413 34 98 76.
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Improving industrial
performance

Real people. Real benefits.
Hoe technisch ons werk ook mag zijn; het is en blijft mensenwerk.
Wij zijn ‘real people’. Open en eerlijk. U hebt één op één contact met
de specialisten die voor u aan het werk zijn.
Onze directe en persoonlijke manier van zakendoen levert u en ons
’real benefits’ op: een langdurige, succesvolle relatie waarin we samen
optimale oplossingen realiseren en zo de concurrentie een stap
voorblijven.

Actemium is een netwerk van samenwerkende business units
voor industriële solutions & services. Met 20 business units en zo’n
850 medewerkers richt Actemium in Nederland zich op advies over,
ontwerp, bouw en onderhoud van industriële installaties.
We werken onder andere voor opdrachtgevers in de olie & gas,
voeding, brouwerijen en dranken, feed, chemie en farmacie, maar ook
in de energie, groothandel & distributie en manufacturing.
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