ChecktheBizz!
Stichting OTP legt verbinding tussen onderwijs en bedrijven in arbeidsregio Groningen. Dit
doen ze onder andere door het organiseren van gastlessen en bedrijfsbezoeken tijdens het
loopbaanoriëntatie evenement ChecktheBizz. Zo zorgen ze ervoor dat leerlingen van het
voortgezet onderwijs en mbo een goede keuze voor een profiel, vervolgopleiding of beroep
kunnen maken. Ook helpen ze bedrijven zichtbaar te worden bij (jong) talent in een snel
veranderende arbeidsmarkt.
Het OTP is opgericht in 2008 en de betrokken en gedreven projectleiders verzorgen onder
andere Check the Bizz, Check de Bizz in house en de Carrousel. Jaarlijks nemen bijna
3000 leerlingen en 20 schoollocaties deel aan loopbaanoriëntatie en loopbaanontwikkeling.
Daarvoor zetten 450 bedrijven hun deuren open en komen ambassadeurs van die bedrijven
op scholen vertellen over hun werk. Circa 6000 mensen bezoeken de bedrijven in de
provincie Groningen en Drenthe. De onderwijsadviseurs van OTP helpen bedrijven en
medewerkers bij om- en bijscholingsvraagstukken en zijn de makelaars binnen het onderwijs
voor Leven Lang Ontwikkelen. Vier keer per jaar wordt Meet your future georganiseerd
met elke keer meer dan 500 deelnemers. Als linking pin tussen jongeren, bedrijven en
scholen heeft het OTP zich bewezen als het trefpunt waar ontwikkelen, leren en binden en
boeien centraal staat. En… het OTP heeft ambities….
Het OTP wil zich ook in de (nabije) toekomst waarmaken: groeien in het voortgezet
onderwijs, verstevigen in het middelbaar beroepsonderwijs, ontwikkelen in het hoger
beroepsonderwijs en dienstbaar zijn aan het bedrijfsleven in de provincies Groningen en
Drenthe.
Voor het realiseren van die toekomst komt Heeredwinger Advies graag in contact met
belangstellenden voor de posities van bestuurslid:

3 bestuursleden
Als lid van het bestuur maak je deel uit van een team dat de strategie voor het OTP verder
ontwikkeld en werkbaar en praktisch maakt; een route die de stakeholders vertrouwen geeft
en de medewerkers inspireert en richting geeft. Voor het bestuur zijn leden nodig die een
helicopterview hebben, in staat zijn scherpe discussies collegiaal te voeren en de juiste
vragen ‘uit de markt’ kunnen ophalen. Vanzelfsprekend ben je een verbinder die affiniteit
heeft met de (toekomstige) werkgelegenheid in Groningen. Je heb een vernieuwende en
frisse kijk op loopbaan oriëntatie en talentontwikkeling. Als bestuurslid zet je je netwerk in,
open je deuren en ken je de wegen in Groningen en/of Drenthe.
Het OTP wil graag in de samenstelling van het bestuur alle stakeholders vertegenwoordigd
zien, zodat een innovatieve en robuuste samenwerking ontstaat. Je komt daarom uit het
voortgezet onderwijs, het middelbaar onderwijs of het Groninger bedrijfsleven.

Procedure
Spreekt dit je aan? Heeredwinger Advies ondersteunt het OTP bij de werving van de nieuwe
bestuursleden. Je kunt Mirjam Smit bellen voor nadere informatie en een ontmoeting: 0625125086/m.smit@heeredwinger.nl
Medio december zijn ontmoetingen voorzien met jouw collega-bestuursleden Jan Bert van
der Slijk en Saskia van Ham.
Meer informatie over het OTP vind je op de website: www.otp.nl

