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INLEIDING
OP ZOEK NAAR WERK? DAN IS DIT JOUW GEREEDSCHAP!

Deze map bevat informatie over de mogelijkheden die een werkzoekende met én zonder baan heeft,  
als hij of zij op zoek gaat naar (ander) werk. Als trajectadviseur, of andere FNV-medewerker, kun je 
bekijken welke ondersteuning je daarbij kunt adviseren. Ook vind je in deze map de links en 
telefoonnummers om je aan te melden.

Werken aan Werk FNV richt zich op twee doelgroepen: werknemers die met werkloosheid bedreigd worden 
en mensen die sinds een half jaar of korter werkloos zijn. Heeft de werkzoekende nog een dienstverband 
of niet? Dat onderscheid is van groot belang. Als iemand nog niet ontslagen is, kan hij of zij nog een 
beroep doen op alles wat in de cao staat. Niet alleen op het loon en de Arboregels, maar ook op de 
afspraken rondom duurzame inzetbaarheid, scholing of loopbaanondersteuning. Dat recht vervalt voor 
een heel groot deel op de dag dat iemand werkloos wordt.

Als iemand dus ontslag ziet aankomen, maar nog wel steeds een baan heeft, is het slim om snel in actie te 
komen. Want zolang iemand werkt, kan hij of zij de mogelijkheden gebruiken die de sector zelf aanbiedt. 
Wel zul je ook als trajectadviseur daarbij merken dat veel maatregelen een andere taal spreken.  
Denk daarbij aan ‘ontwikkelen in je vak’ en ‘duurzaam inzetbaar blijven’. Het zijn gereedschappen waarmee 
iemand de mogelijke periode van werkloosheid zo kort mogelijk kunt houden. Je vindt een overzicht van  
de regelingen per sector geordend in de map.

Je vindt in deze map ook meer informatie over Loopbaanadvies FNV, FNV Professionals en Duurzame 
Inzetbaarheid Metaal van de FNV. Een groot deel van die FNV-ondersteuning is gericht op loopbaan-
ontwikkeling en/of duurzame inzetbaarheid (hoe je gezond en met plezier aan het werk blijft), maar ook  
op het vinden van nieuw werk. Bijvoorbeeld via trainingen over solliciteren, het opstellen van een cv of 
een e-portfolio, of het omgaan met ontslag.

Het is niet onze ambitie om vanuit één centraal punt binnen de FNV een totaaloverzicht te geven van alle 
gereedschap dat relevant is. Wel proberen we met deze map één centraal platform te maken, waarbinnen 
vakbondsmensen en betrokkenen bij projecten hun activiteiten kunnen delen met anderen. Dus mis je iets 
in de map, meld dat dan vooral. Je krijgt na melding een handige vragenlijst toegestuurd die je digitaal 
kunt invullen. Zo bouwen we samen aan overzicht en transparantie! In de loop van 2018 verschijnt er, 
met jouw medewerking, elk kwartaal een nieuwe versie met completere en actuele informatie. Heb je  
op- of aanmerkingen of aanvullingen, mail ze dan naar Yde van der Burgh, yde.vanderburgh@fnv.nl. 
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LANDELIJKE
OVERHEIDS-
VOORZIENINGEN1





1.1

LEVENLANGLERENKREDIET
DOELGROEP
Je volgt een voltijd-, deeltijd- of duale opleiding aan hbo of universiteit. Of je doet een voltijdse bol-opleiding  

aan het mbo. Het moet gaan om een opleiding: 

• in Nederland 

• die erkend is door de Nederlandse overheid

Je hebt geen recht (meer) op reguliere studiefinanciering.

Je bent 30 jaar of ouder en op het moment dat het krediet ingaat jonger dan 55 jaar. Jonger dan 30,  

dan alleen in beperkte situaties.

LOOPTIJD 
De regeling gaat in op 1 augustus 2017 voor het mbo, en op 1 september 2017 voor hbo en universiteit.

REGIO’S
Niet van toepassing.

ACHTERGROND
Nieuwsbericht Ministerie OCW, 8 juni 2017

Juist in deze tijd, met een snel veranderende arbeidsmarkt, is er behoefte aan voortdurende bij- en omscholing.  

Minister Bussemaker vindt het belangrijk dat deze mogelijkheden niet stoppen na de studietijd: ‘Het is van groot belang 

dat iedereen zich kan blijven ontwikkelen om zo de veranderingen in hun eigen baan bij te houden, of om makkelijker 

van de ene baan naar de andere baan te kunnen overstappen. Met het Levenlanglerenkrediet is dit voor iedereen 

mogelijk.’

AARD VAN DE ONDERSTEUNING
Met ingang van studiejaar 2017 – 2018 kan iedereen tot 55 jaar, die geen recht meer heeft op studiefinanciering,  

geld lenen om collegegeld of lesgeld te betalen: het Levenlanglerenkrediet. Zij kunnen dan tegen gunstige 

voorwaarden hun les- of collegegeld lenen, als zij een opleiding in het mbo of het hoger onderwijs volgen.

Je kunt per jaar het bedrag lenen dat je aan collegegeld of lesgeld moet betalen. Hiervoor geldt een maximum van  

€ 10.030,20 per jaar voor hbo en universiteit, en € 5.685,- voor mbo. Bij een bedrag hoger dan € 2.006,- (hbo en 

universiteit) of € 1.137,- (mbo) moet je een verklaring van de onderwijsinstelling meesturen. Uit die verklaring moet 

blijken hoeveel je collegegeld of lesgeld is. Je kunt hiervoor het formulier Verklaring collegegeld/cursusgeld gebruiken.

AANMELDEN
https://duo.nl/particulier/levenlanglerenkrediet.jsp

Als je nog vragen hebt, kun je bellen met de afdeling: 050 599 9828.



1.2

BRUG-WW
DOELGROEP
Mensen die WW hebben of binnenkort krijgen.

LOOPTIJD 
Reguliere regeling.

REGIO’S
Landelijke regeling.

ACHTERGROND
De minister heeft per april 2016 het instrument brug-WW breder beschikbaar gemaakt. Met dit instrument is het voor 

werkgevers aantrekkelijk om te investeren in de noodzakelijke scholing van nieuwe werknemers met WW-rechten. 

Daardoor worden de kansen op een baan vergroot van WW-gerechtigden met een ontbrekende scholing.

AARD VAN DE ONDERSTEUNING
Brug-WW bestaat uit een parttime arbeidsovereenkomst bij een nieuwe werkgever (minimaal 8 uur), in combinatie met 

een (gedeeltelijke) reguliere WW-uitkering. Deze uitkering maakt het mogelijk om zonder sollicitatieverplichtingen 

noodzakelijke scholing te volgen. Wel blijven alle overige voorwaarden voor recht op een WW-uitkering, zoals die gelden 

voor bijvoorbeeld hoogte en duur, van kracht. Brug-WW is mogelijk voor zolang de opleiding duurt of tot wanneer de 

WW afloopt.

Voor een werkgever kan brug-WW interessant zijn, omdat de werkgever geen loon hoeft te betalen voor de uren dat  

de nieuwe werknemer nog niet productief is door scholing. Voor dat deel behoudt de werknemer zijn recht op een 

WW-uitkering. Na afronding van de scholing wordt de arbeidsovereenkomst uitgebreid met de scholingsuren.

Als er in een sector nog een sectorplan loopt, is brug-WW onder iets andere voorwaarden mogelijk.  

Zie daarvoor http://bit.ly/2xAf6F3

AANMELDEN
http://bit.ly/2hldMzB



1.3

ONTWIKKELADVIES 45-PLUSSERS 
ADMINISTRATIEF EN SECRETARIEEL
DOELGROEP
Werknemer, ambtenaar of zzp’er die 45 jaar of ouder is, minstens 12 uur werkt en geen aanspraak kan maken op een 

van-werk-naar-werkregeling of herplaatsingsregeling van de werkgever. Het ontwikkeladvies is er voor administratief 

en secretarieel personeel, assistenten en managementassistenten, en voor zes andere beroepsgroepen.

LOOPTIJD 
Ingangsdatum 20 november 2017. Vervaldatum 1 juli 2019, tenzij het totale bedrag voor de subsidie eerder is uitgeput. 

REGIO’S
Landelijke regeling.

ACHTERGROND
In een snel veranderende arbeidsmarkt is het voor werkenden verstandig om regelmatig na te denken over de  

toekomst van het beroep en hun persoonlijke ontwikkeling. Maar in de praktijk komen mensen daar niet altijd aan toe. 

Zeker niet als ze goed op hun plek zitten en een druk leven leiden. Het Ontwikkeladvies helpt om hier tijdig over na  

te denken.  

AARD VAN DE ONDERSTEUNING
Er wordt € 600 subsidie gegeven voor een ontwikkeladviestraject, resulterend in een ontwikkelplan voor de korte- en 

langere termijn. De loopbaanadviseur voert gesprekken met de werkende met een tijdsbeslag van in totaal minimaal 

vier uren en stelt samen met de werkende het ontwikkelplan op. 

Onderwerpen die aan bod moeten komen zijn:

• Situatieschets en bewustwording van de eigen situatie en toekomstperspectieven.

• Persoonsprofiel van de werkende

• Toekomstoriëntatie;

• Advies over financiële, persoonlijke en rechtspositionele consequenties.

In het ontwikkelplan worden acties beschreven die de werkende op korte of lange termijn kan inzetten om te werken 

aan zijn wendbaarheid en om aan het werk te blijven tot zijn of haar pensioen. Tevens wordt in het ontwikkelplan 

beschreven waar de werkende terecht kan om (financiële) ondersteuning te krijgen bij de uitvoering van zijn of haar 

ontwikkelplan. 

Naast de subsidie voor individueel ontwikkeladvies is er ook financiering voor training van leidinggevenden van 

werknemers die onder de doelgroep van de regeling vallen.

AANMELDEN
De subsidie kan worden aangevraagd door een loopbaanadviseur die aan een aantal eisen voldoet. De brochure van  

de overheid vind je hier: http://bit.ly/2D0lBoB
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VOOR  
FNV LEDEN2





2.1

LOOPBAANADVIES FNV
DOELGROEP
FNV-leden

LOOPTIJD 
Onbepaald.

REGIO’S
Landelijk, met verschillen in regionaal aanbod.

ACHTERGROND
Ben je toe aan een nieuwe stap in je carrière? Heb je te maken met een outplacementtraject? Wil je werken aan  

je persoonlijke effectiviteit? Een loopbaanbegeleider of loopbaancoach van de FNV helpt. De activiteiten worden  

uitgevoerd door professionele, deskundige en FNV-gecertificeerde vakbondsvrijwilligers.  

Het loopbaanspreekuur is gratis. 

AARD VAN DE ONDERSTEUNING
Drie dingen: loopbaanspreekuur, workshops en incidentele activiteiten. 

Loopbaanspreekuur

Elke dinsdagavond tussen 19.00 en 21.00 uur. Een consulent kan je informeren over ons aanbod van trainingen en 

workshops en adviseren over welke stappen je kunt nemen. We houden loopbaanspreekuren in de volgende plaatsen: 

Amsterdam, Breda, Deventer, Eindhoven, Emmen, Groningen, Haarlem, Leeuwarden, Leiden, Maastricht, Nijmegen, 

Rotterdam, Utrecht, Voorburg (Den Haag), Weert, Zwolle

Trainingen

Solliciteren en netwerken, Jij in je loopbaan, Onderhandelen, Functionerings- en beoordelingsgesprekken,  

Omgaan met verlies van werk, De Loopbaantraining FNV, Social Media

Community: www.fnvwerkt.nl. 

AANMELDEN
Loopbaanspreekuur: https://afspraken.fnv.nl/loopbaanadvies of telefonisch via  

het Contactcenter: 088 - 368  0 368. 

Voor aanbod trainingen en workshops:  

www.fnvwerkt.nl





2.2

PROFESSIONALS FNV
DOELGROEP
Alle werknemers/leden die zich willen ontwikkelen, ongeacht sector. Ook voor mensen met een uitkering.  

Voor werknemers in een aantal sectoren zijn specifieke afspraken, vooral in finance. Bijvoorbeeld AbnAmro,  

ING, Rabobank, Deutsche Bank, Aegon, SNS Reaal of Royal Bank of Scotland (zie http://bit.ly/2jPMCSc).  

Andere organisaties/sectoren: NAM, SER en productschappen, Sector Woondiensten, Vivat.

LOOPTIJD 
Project tot en met juni 2022.

REGIO’S
Professionals FNV werkt zowel landelijk (Utrecht), als regionaal (vakbondshuizen).

ACHTERGROND
Professionals FNV wil werknemers (ongeacht opleidingsniveau of sector) met elkaar in contact brengen. Doel is dat 

werknemers elkaar helpen zichzelf verder te ontwikkelen rondom thema’s of vraagstukken rond werk en/of privé.  

Het aanbod wordt ontwikkeld op basis van de behoefte van de deelnemers aan workshops, waarbij ervaring en inzicht 

van de deelnemers leidend zijn. Hierdoor is de kwaliteit gegarandeerd en kan ander aanbod van Professionals worden 

ontwikkeld. ‘In evenwicht’, ‘Jouw kwaliteiten’ en ‘Sterk op je werk’ zijn de drie pijlers waar de ongeveer 20 verschillende 

workshops onder te verdelen zijn. Voorbeelden van workshops zijn: Bluffen voor vrouwen, Elevator pitch,  

Onderhandelen en Sta voor wie je bent. In bedrijven en organisaties kan een op-maat-aanbod worden aangeboden. 

Momenteel gebeurt dat rondom werkdruk, autonomie en duurzame inzetbaarheid. Een pilot intervisie wordt uitgevoerd 

bij Buitenlandse Zaken.

AARD VAN DE ONDERSTEUNING
• Workshops, in Utrecht en regionaal op de vakbondscentra. Voor leden is deelname gratis.

• Loopbaanchecks (individueel) voor werknemers waarvoor in cao’s mogelijkheden zijn opgenomen. 

• Workshops en trajecten in bedrijven en organisaties. 

• Intervisie in organisaties. 

• Website met veel artikelen en achtergrondinformatie.

AANMELDEN
Via de website: www.fnvprofessionals.nl





INDIVIDUEEL 
LOOPBAAN-
BUDGET3





3.1

INDIVIDUELE LOOPBAAN-
BUDGETTEN
DOELGROEP
Werknemers in de cao’s:

• Woondiensten (reservering werkgever)

• Apotex (James Leerrekening)

• Orgelbouw (XS4Talent)

• Abbot Healthcare Products (XS2Talent)

• Ambulancezorg (reservering werkgever)

• Toneel en dans (in de vorm van 24 uur verlof per jaar)

• Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening (reservering werkgever en verlof)

•  En werknemers vallend onder andere cao’s, of buiten de cao om door de werkgever geregeld

Bij ontslag vervalt normaal gesproken het loopbaanbudget. Wanneer het budget (rechtstreeks, via de werkgever  

of via James - CNV) is ondergebracht bij XS4Talent, XS2Talent of een soortgelijke constructie, blijft het budget 

beschikbaar voor de ontslagen werknemer.

LOOPTIJD 
Afhankelijk van de looptijd cao.

REGIO’S
Alle regio’s. Toepassing afhankelijk van de cao.

ACHTERGROND
De wens van werkgevers en werknemers om duurzame inzetbaarheid te stimuleren. De werkgever doet mee aan  

deze regelingen om de vakbekwaamheid en de mobiliteit van personeel te bevorderen. Voor de werknemer is het 

loopbaanbudget een voorziening waarmee hij zich ook kan voorbereiden op externe mobiliteit en die hij dus mogelijk  

bij dreigend ontslag kan benutten.

AARD VAN DE ONDERSTEUNING
Financiering van cursussen en trainingen, verlof (soms ook als extra vrije dagen op hogere leeftijd). De cao benoemt  

de mate van financiering van cursussen en trainingen. Soms betaalt de werkgever minder mee wanneer activiteiten  

op externe mobiliteit zijn gericht.

AANMELDEN
Bij de werkgever/P&O-afdeling.

Wanneer budget extern beheerd wordt bij XS2Talent/XS4Talent, James.





SECTOR ZORG 
EN WELZIJN4





4.1

PROJECT STERK IN JE WERK
DOELGROEP
Iedereen in de zorg die zich kwetsbaar acht en twee jaar lang niets aan loopbaan heeft gedaan.  

Doelstelling voor 2017 is in totaal 5.000 mensen te hebben bereikt.

LOOPTIJD 
Instroom is mogelijk tot medio 2018. In de tweede helft van 2018 worden lopende trajecten afgerond.

REGIO’S
Nederland is ingedeeld in 14 regio’s volgens de verdeling van de regionale werkgeversorganisaties.  

Er is landelijke dekking.

ACHTERGROND
Project van cao-partijen inclusief FNV Zorg en Welzijn met financiering Ministerie VWS. Buiten de individuele  

werkgever om. Bedoeling is om het neutraal te presenteren. Regioplus voert het uit. RegioPlus is het samen- 

werkingsverband van veertien regionale werkgeversorganisaties in zorg en welzijn.

AARD VAN DE ONDERSTEUNING
Loopbaanimpuls. Eerst vragenlijst, dan eerste gesprek met loopbaancoach. Binnen het project kan iemand maximaal 

twee gesprekken en een cursus of test krijgen. Bij het eerste gesprek krijgt de deelnemer een ‘Sterkinjewerkboek’ 

 met daarin praktische tips en oefeningen. 

AANMELDEN
Melden op de website www.sterkinjewerk.nl, melding komt bij regionale werkgeversorganisatie Regioplus,  

waarin werkgeversorganisaties zijn aangesloten. Regioplus nodigt je uit, over het algemeen bij regionale 

werkgeversorganisaties op kantoor. 



4.2

ONTWIKKELADVIES 45-PLUSSERS 
AMBULANCEPERSONEEL
DOELGROEP
Werknemer, ambtenaar of zzp’er die 45 jaar of ouder is, minstens 12 uur werkt en geen aanspraak kan maken op  

een van-werk-naar-werkregeling of herplaatsingsregeling van de werkgever. Het ontwikkeladvies is er voor ambu-

lancepersoneel en meldkamerpersoneel ten behoeve van de ambulancedienst, en voor zes andere beroepsgroepen.

LOOPTIJD 
Ingangsdatum 20 november 2017. Vervaldatum 1 juli 2019, tenzij het totale bedrag voor de subsidie eerder is uitgeput. 

REGIO’S
Landelijke regeling.

ACHTERGROND
In een snel veranderende arbeidsmarkt is het voor werkenden verstandig om regelmatig na te denken over de toekomst 

van het beroep en hun persoonlijke ontwikkeling. Maar in de praktijk komen mensen daar niet altijd aan toe. Zeker niet 

als ze goed op hun plek zitten en een druk leven leiden. Het Ontwikkeladvies helpt om hier tijdig over na te denken. 

AARD VAN DE ONDERSTEUNING
Er wordt € 600 subsidie gegeven voor een ontwikkeladviestraject, resulterend in een ontwikkelplan voor de korte- en 

langere termijn. De loopbaanadviseur voert gesprekken met de werkende met een tijdsbeslag van in totaal minimaal 

vier uren en stelt samen met de werkende het ontwikkelplan op. 

Onderwerpen die aan bod moeten komen zijn:

• Situatieschets en bewustwording van de eigen situatie en toekomstperspectieven.

• Persoonsprofiel van de werkende

• Toekomstoriëntatie;

• Advies over financiële, persoonlijke en rechtspositionele consequenties.

In het ontwikkelplan worden acties beschreven die de werkende op korte of lange termijn kan inzetten om te werken 

aan zijn wendbaarheid en om aan het werk te blijven tot zijn of haar pensioen. Tevens wordt in het ontwikkelplan 

beschreven waar de werkende terecht kan om (financiële) ondersteuning te krijgen bij de uitvoering van zijn of haar 

ontwikkelplan. 

Naast de subsidie voor individueel ontwikkeladvies is er ook financiering voor training van leidinggevenden van 

werknemers die onder de doelgroep van de regeling vallen.

AANMELDEN
De subsidie kan worden aangevraagd door een loopbaanadviseur die aan een aantal eisen voldoet. De brochure van  

de overheid vind je hier: http://bit.ly/2D0lBoB

De FNV heeft een afspraak gemaakt met loopbaanadviesbureau SWA. Dan weet je meteen dat je goed wordt geholpen. 

Aanmelden via http://bit.ly/2EoH9HU



SECTOR 
HANDEL5





5.1

LOOPBAANSUPPORT 
DETAILHANDEL
DOELGROEP
Werkt of werkte in de detailhandel en is op zoek naar een nieuwe baan. De ‘winkel om de hoek’ krijgt extra aandacht. 

LOOPTIJD 
Tot eind april 2018 (bron: Retailland).

REGIO’S
In 10 regio’s met elk een eigen loopbaanconsulent. Er is landelijke dekking.

ACHTERGROND
Loopbaansupport Detailhandel werd vorig jaar gelanceerd, in reactie op de vele faillissementen in de detailhandel. 

 Doel van het programma is om werkzoekenden in de detailhandel aan een nieuwe baan te helpen. Hierbij werken  

verschillende partijen samen (CNV Vakmensen, FNV en Detailhandel Nederland), met financiering van Stichting  

Detailhandelsfonds en het ministerie van SZW.

AARD VAN DE ONDERSTEUNING
In verlengde looptijd 400 mensen persoonlijke begeleiding bieden. 

Het doel is om 800 mensen in groepen te ondersteunen; workshops en bijeenkomsten kunnen op locatie plaatsvinden.

In totaal 3.000 mensen bereiken met digitale informatie, vacatures en testen.  

Op www.loopbaansupportdetailhandel.nl vind je, als je een account hebt, handige informatie. Je kunt op je eigen 

loopbaanportal een cv maken, vacatures vinden of de loopbaantest doen. Daarnaast zie je in de agenda wanneer er 

workshops in jouw buurt zijn.

AANMELDEN
Voor intake bellen met 030-7511910 of mailen met info@loopbaansupportdetailhandel.nl



5.2

ONTWIKKELADVIES 45-PLUSSERS 
VERKOOP EN LOGISTIEK
DOELGROEP
Werknemer, ambtenaar of zzp’er die 45 jaar of ouder is, minstens 12 uur werkt en geen aanspraak kan maken op  

een van-werk-naar-werkregeling of herplaatsingsregeling van de werkgever. Het ontwikkeladvies is er voor 

verkoopmedewerkers en medewerkers logistieke centra in de detailhandel, en voor zes andere beroepsgroepen.

LOOPTIJD 
Ingangsdatum 20 november 2017. Vervaldatum 1 juli 2019, tenzij het totale bedrag voor de subsidie eerder is uitgeput. 

REGIO’S
Landelijke regeling.

ACHTERGROND
In een snel veranderende arbeidsmarkt is het voor werkenden verstandig om regelmatig na te denken over de toe-

komst van het beroep en hun persoonlijke ontwikkeling. Maar in de praktijk komen mensen daar niet altijd aan toe. 

Zeker niet als ze goed op hun plek zitten en een druk leven leiden. Het Ontwikkeladvies helpt om hier tijdig over na  

te denken. 

AARD VAN DE ONDERSTEUNING
Er wordt € 600 subsidie gegeven voor een ontwikkeladviestraject, resulterend in een ontwikkelplan voor de korte- en 

langere termijn. De loopbaanadviseur voert gesprekken met de werkende met een tijdsbeslag van in totaal minimaal 

vier uren en stelt samen met de werkende het ontwikkelplan op. 

Onderwerpen die aan bod moeten komen zijn:

• Situatieschets en bewustwording van de eigen situatie en toekomstperspectieven.

• Persoonsprofiel van de werkende

• Toekomstoriëntatie;

• Advies over financiële, persoonlijke en rechtspositionele consequenties.

In het ontwikkelplan worden acties beschreven die de werkende op korte of lange termijn kan inzetten om te werken 

aan zijn wendbaarheid en om aan het werk te blijven tot zijn of haar pensioen. Tevens wordt in het ontwikkelplan 

beschreven waar de werkende terecht kan om (financiële) ondersteuning te krijgen bij de uitvoering van zijn of haar 

ontwikkelplan. 

Naast de subsidie voor individueel ontwikkeladvies is er ook financiering voor training van leidinggevenden van 

werknemers die onder de doelgroep van de regeling vallen.

AANMELDEN
De subsidie kan worden aangevraagd door een loopbaanadviseur die aan een aantal eisen voldoet. De brochure van de 

overheid vind je hier: http://bit.ly/2D0lBoB

De FNV heeft in de sector geregeld dat je je kunt aanmelden via http://www.loopbaansupportdetailhandel.nl/ 



SECTOR  
FLEX6





6.1

SCHOLINGSVOUCHERS STOOF
DOELGROEP
1.   Uitzendkracht werkzaam in fase A (ABU) of fase 1-2 (NBBU)

2.   Uitzendkracht op zoek naar werk en in de afgelopen 6 maanden als laatste dienstverband minimaal 32 uur  

als uitzendkracht gewerkt in fase A of fase 1-2

3.  Geen hoger opleidingsniveau dan mbo 4

LOOPTIJD 
Geheel 2018.

REGIO’S
Het is een landelijke regeling.

ACHTERGROND
Ben je uitzendkracht, dan kun je een gratis scholingsvoucher aanvragen ter waarde van € 500. Met zo’n voucher  

kun je naar eigen inzicht een opleiding kiezen. De vouchers worden uitgegeven door STOOF, het opleidingsfonds  

voor de flexbranche. Een deel van de vouchers is beschikbaar via de FNV. Je kunt een scholingsactiviteit niet dubbel 

financieren, maar je kunt wel verschillende bronnen combineren.

AARD VAN DE ONDERSTEUNING
De voucher kan worden gebruikt voor een arbeidsmarktrelevante opleiding. De vouchers zijn ook te gebruiken voor  

de bekostiging van bijvoorbeeld een EVC-traject of voor loopbaanadvies. Het behalen van een rijbewijs valt echter 

buiten de mogelijkheden.

AANMELDEN
De uitzendkracht maakt zelf in de opleidingsportal een inlog aan en selecteert bij het aanvragen via welke  

STOOF partner (in de portal als “via welk kanaal” omschreven) hij de voucher heeft ontvangen.  

Hiervoor is een keuzemenu aanwezig. 

https://www.stoof-opleidingsportal.nl/Uitzendkracht 





SECTOR 
BOUWEN  
EN WONEN7





7.1

MIJN LOOPBAANCOACH  
VOOR WERKLOZEN
DOELGROEP
Werkloze werkzoekenden en met werkloosheid bedreigde werknemers of flexwerkers in de sector Bouw & Infra. 

Werklozen mogen bij aanmelding niet langer dan zes maanden werkloos zijn.

De activiteiten zullen worden uitgevoerd voor de sector Bouw & Infra, waarbij het project bewust openstaat  

voor intersectorale mobiliteit. Dat betreft zowel de instroom vanuit andere sectoren naar de sector Bouw & Infra,  

als ook de begeleiding vanuit deze sector naar andere sectoren toe. 

LOOPTIJD 
1 mei 2017 – 30 november 2018.

REGIO’S
Landelijk, hetzelfde aanbod in vijf regio’s. Elke regio heeft een eigen loopbaancoach.

ACHTERGROND
Het bieden van ondersteuning bij de oriëntatie op loopbaan- of werkmogelijkheden in de vorm van loopbaanactiviteiten 

is een doeltreffende manier om (langdurige) werkloosheid te voorkomen. Voor veel bedrijven is het moeilijk om  

professionele loopbaanbegeleiding van de werknemers zelf te organiseren. Voor werkloos geraakte werknemers en 

flexkrachten zelf is de benodigde investering vaak een drempel.

De FNV is ervan overtuigd dat snel handelen én persoonlijke aandacht de beste manier is om werkloosheid succesvol  

te kunnen voorkomen. Bij Mijn Loopbaancoach staat daarom de deelnemer centraal in het traject en zal de loopbaan- 

adviseur de deelnemer (waar nodig) begeleiden, ondersteunen en de benodigde ankers bieden. Afhankelijk van de  

loopbaanvraag maken we gedurende het gehele traject gebruik van professionele en gecertificeerde hulpmiddelen.

Afspraken worden in overleg met de deelnemer gepland en de begeleiding is op individuele basis. In sommige gevallen 

maken we gebruik van een groepsgerichte aanpak waar dit nuttig en wenselijk is. De ervaring leert dat deze werkvorm 

vaak een stimulans geeft door met ‘lotgenoten’ gemeenschappelijke ervaringen en dilemma’s te delen.  

AARD VAN DE ONDERSTEUNING
De dienstverlening wordt als geheel traject, maar ook modulair aangeboden. Kern van iedere ondersteuning is een 

loopbaanonderzoek, opgebouwd uit drie gesprekken. Dit onderzoek kan naar behoefte van de deelnemer worden 

aangevuld met individuele modules:

• Coaching persoonlijke marketing

• Coaching Werk & Inkomen

• Assessment

• Personal branding

• Netwerken

• Sollicitatievaardigheden

• Extra coaching-gesprekken

• Scholingsplan

• Jobsearch

AANMELDEN
www.mijnloopbaancoach.net of telefonisch via: 088 0808880.





7.2

BUDGET DUURZAME 
INZETBAARHEID 
DOELGROEP
Werknemers onder cao Bouw en Infra

LOOPTIJD 
Bepaald in cao.

REGIO’S
Landelijke regeling.

ACHTERGROND
De bedoeling is dat de werknemer gezond en gemotiveerd kan blijven werken. Bijvoorbeeld door het op latere leeftijd 

kopen van extra verlofdagen. Of door het volgen van extra opleidingen naar keuze. De werknemer hoeft niet alle 

opleidingen uit zijn individueel budget te betalen. Gaat het bijvoorbeeld om een opleiding die nodig is voor het bedrijf 

of voor het uitoefenen van de bestaande functie van de werknemer, dan zijn de kosten voor de werkgever. Gaat het  

om een opleiding die voortkomt uit een duurzame-inzetbaarheidsanalyse (dia)? Dan kan het zijn dat de werkgever en 

de bedrijfstak meebetalen.

AARD VAN DE ONDERSTEUNING
Jaarlijks stort de werkgever een percentage van de loonsom als ‘Duurzame Inzetbaarheidsbudget’ in het Tijdspaar-

fonds. Voor bouwplaats-personeel is de bijdrage 3,4%, voor UTA-personeel 1,8% (percentages kunnen van jaar tot jaar 

wijzigen). De werknemer kan daarmee extra verlof kopen, maar ook scholing of opleiding financieren.

Door de wijze van uitbetalen is er een risico dat de werknemer het vooral als vergoeding voor extra vrije tijd benut,  

of als verhoging van het vakantiegeld.

AANMELDEN
Saldo opnemen uit het Tijdspaarfonds door contact met FNV, HZC of CNV (voor bouwplaats-werknemers en voor  

die UTA-werknemers die deelnemen aan het Tijdspaarfonds. Voor andere UTA-werknemers wordt het budget op  

de eigen bankrekening gestort. 



7.3

AANJAAGTEAM BOUW EN 
TECHNIEK GRONINGEN
DOELGROEP
Personen die te kwalificeren zijn voor het werken in verwachte functies in de bouw en de techniek en die niet in 

aanmerking komen voor de reguliere instrumenten, of voor wie bestaande bedrijven (bijvoorbeeld uitzendbureaus  

of bedrijven in andere sectoren) geen direct belang hebben bij de opleiding in deze beroepen.

LOOPTIJD 
2017-2018.

REGIO’S
Arbeidsmarktregio Groningen (waaronder de Drentse gemeenten Aa en Hunze, Assen, Noordenveld).

ACHTERGROND
Het betreft een DWSRA-project. In de arbeidsmarktregio Groningen (en omgeving) verwachten we de komende jaren 

een tekort aan personeel in de bouw en de techniek, vanwege herstelwerkzaamheden in het aardbevingsgebied en 

een aantal grote infrastructurele werken. Gezien de hoge werkloosheid en de relatief zwakkere economische  

structuur willen we er zoveel mogelijk voor zorgen dat regionale ondernemers en regionale werkzoekenden profiteren 

van deze ontwikkelingen. Er is al een basisstructuur waarin sectorale en regionale (private en publieke) partijen met 

elkaar samenwerken. Om aan de vraag te kunnen voldoen, wordt de samenwerking verbreed (meer partijen en partijen 

uit meerdere sectoren) en geïntensiveerd (versterking van de huidige samenwerking) en willen we de regie daarop  

versterken. Daarnaast is voor het oplossen van deze knelpunten een aanbod aan activiteiten nodig voor groepen  

die daar nu geen gebruik van kunnen maken en/of voor groepen waarvoor geen middelen beschikbaar zijn. 

AARD VAN DE ONDERSTEUNING
Er zijn in eerste instantie 20 vouchers  à € 2.500 beschikbaar voor het werven, selecteren en opleiden van deze 

specifieke doelgroep en/of het bieden van andere instrumenten die tot instroom leiden (begeleiding/arbeidspool). 

Daarbij ligt de prioriteit bij de activiteiten van de Bouwplaats Noord.

AANMELDEN
Meer informatie: FNV, Arnoud Hoogsteen (arnoud.hoogsteen@fnv.nl, 06 30476237)



SECTOR 
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8.1

JOBSTART 2018 
METAALBEWERKING
DOELGROEP
Een Jobstart traject kan door de werkgever worden ingezet voor kandidaten die niet direct inzetbaar zijn voor  

de technische functie die zij moeten gaan vervullen. Denk daarbij aan:

• Werklozen

• Arbeidsgehandicapten

• Flexkrachten die doorstromen naar een arbeidscontract

• Andere kandidaten die, naar inzicht van de regiomanager van OOM, een afstand hebben tot de technische functie

 De kandidaat krijgt een arbeidscontract van tenminste een half jaar, voor minimaal 19 uur per week. 

LOOPTIJD 
Jaarlijks verlengd. Houd er rekening mee dat er jaarlijks een maximaal vastgesteld aan bedrijven een aanvraag kan doen 

totdat het totaal beschikbaar budget voor dat jaar op is.

REGIO’S
Landelijke regeling.

ACHTERGROND
Jobstart is een traject voor het opleiden en begeleiden van mensen die een technische functie binnen een OOM-bedrijf 

(OOM: O&O Metaalbewerking) gaan vervullen. De Jobstart moet voorafgaand aan het arbeidscontract worden gemeld. 

De periode van het Jobstart traject is minimaal 6 en maximaal 12 maanden.

Jobstart kan worden gecombineerd met regelingen van anderen zoals het UWV (bijv. voucher voor kansberoepen)  

of gemeenten.

AARD VAN DE ONDERSTEUNING
Financiering voor opleiding en begeleiding op basis van een opleidingsplan:

•  Een vergoeding voor het opleiden en begeleiden van de kandidaat. Een eenmalige vergoeding van € 500  

voor interne scholing en begeleiding.

•  Een vergoeding van maximaal € 1.500 voor externe scholing. Dit is ook in te zetten voor een EVC traject  

of een assessment.

•  Op basis van een opleidingsplan dat is opgesteld door werkgever samen met regiomanager OOM

AANMELDEN
Mail voor meer informatie naar info@oom.nl of bel met telefoonnummer 0172-52 15 55  

(maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur).

•  Vul (voorafgaand aan het arbeidscontract) het contactformulier in. 

•  Nadat we je bericht hebben ontvangen neemt je regiomanager contact met je op.



8.2

COACHING MOTORVOERTUIGEN  
EN TWEEWIELERBEDRIJVEN
DOELGROEP
Werknemers in sector motorvoertuigen en tweewielerbedrijven. Afgelopen jaar hielpen de coaches meer dan  

1.200 collega’s bij het vinden van antwoorden op vragen die te maken hadden met hun werk en hun toekomst.

REGIO’S
Landelijke regeling.

ACHTERGROND
Een loopbaancoach helpt je (vooruit) als je je afvraagt hoe het verder moet met je werk, je baan en je carrière.  

De loopbaancoaches spraken afgelopen jaar met ruim 1.200 collega’s die zich afvragen wat alle veranderingen  

de branche voor gevolgen hebben en hoe ze hun werk leuk houden. En of ze over 5, 10 of 15 jaar nog steeds met  

plezier naar hun werk gaan.

Je hoeft geen ingewikkelde carrière of enorme problemen te hebben om een loopbaancoach in te schakelen. Sterker 

nog: een loopbaancoach is er juist om dat te voorkomen. Een loopbaancoach kijkt samen met jou naar oplossingen.

Je kunt een loopbaancoach ook inschakelen als je denkt dat het hele team daarmee is geholpen. Bijvoorbeeld om eens 

met z’n allen een goed gesprek te houden over jullie toekomst als team en als bedrijf. De loopbaancoach helpt jullie 

graag verder met bijvoorbeeld een ‘Lunch van de toekomst’ of de workshop ‘Klaar voor de Toekomst’.

AARD VAN DE ONDERSTEUNING
• Loopbaancoaching (individueel of per team)

•  Loopbaancheque (in overleg met je loopbaancoach): financiële ondersteuning (max. € 1.200) voor het volgen  

van een training/opleiding/cursus, als aanvulling op je loopbaancoachtraject.

AANMELDEN
Telefonisch via 030 608 77 55 – loopbaancoaches@oomt.nl 

www.oomt.nl/loopbaancoaches  



8.3

LOOPBAANACTIVITEITEN 
TECHNISCHE INSTALLATIE
DOELGROEP
Werknemers in de technische installatie.

LOOPTIJD 
Gebonden aan cao.

REGIO’S
Activiteiten worden in verschillende regio’s georganiseerd.

ACHTERGROND
Techniek staat niet stil en jij ook niet. Je bent een jonge of ervaren werknemer en wil verder met je loopbaan.  

Je wil graag doorgroeien in je huidige functie of je wil doorgroeien naar een andere functie in de branche.  

Of je weet niet zo goed wat je kunt ondernemen, maar wil daar wel graag achter komen.

Er zijn verschillende mogelijkheden om te ontdekken welke ambities je hebt, wat nodig is om deze ambities  

te realiseren en welke opleidingen en cursussen je wellicht nog kunt volgen.

 

OTIB heeft diverse producten en projecten ontwikkeld die je ondersteunen bij het ontdekken van je kansen.  

Dat kun je samen met leeftijdsgenoten doen, met collega’s of individueel.

AARD VAN DE ONDERSTEUNING
OTIB organiseert jaarlijks dagen en workshops voor leeftijdsgenoten. Aan het eind van de dagen  

(bijvoorbeeld Topstartersdag) ontvangt de deelnemer een scholingsvoucher van € 200-500. 

AANMELDEN
http://sterkinjewerk.otib.nl/data_en_locaties/

https://ervaringiswinst.otib.nl/



8.4

DUURZAME INZETBAARHEID 
METAAL FNV
DOELGROEP
Werknemers in metaalsectoren.

LOOPTIJD 
Elke cao opnieuw bevestigd.

REGIO’S
Noord, Oost, Noordwest, Zuidwest, Zuidoost.

ACHTERGROND
De bedoeling is te stimuleren dat werknemers zich blijven ontwikkelen in hun werk in de metaal; na te denken over:

• Je toekomst

• De gevolgen van technologische ontwikkelingen voor jouw werk 

• Wat betekent langer doorwerken voor jou

• Of je in staat bent gezond en gemotiveerd door te werken tot je pensioen

• Hoe te zorgen dat je zelf de regie op je loopbaan houdt, ook in de toekomst

De workshops worden betaald uit het budget van de ontwikkelings- en opleidingsfondsen in de Metaal. 

AARD VAN DE ONDERSTEUNING
Elke regio heeft een bestuurder Duurzame Inzetbaarheid en een consulent Duurzame Inzetbaarheid. De FNV biedt:

• Workshops, waaronder workshops ‘solliciteren’ of ‘ontslag – hoe verder?’

• Koerskaartsessies (voor groepen collega’s)

• Ondersteuning OR en kaderleden 

De workshops duren 2 tot 3 uur en zijn meestal ’s avonds. FNV organiseert workshops in het hele land

AANMELDEN
Contact: http://bit.ly/2fmab3x

Aanmelden workshops: http://bit.ly/2fm5zuC



8.5

SERVICEPUNT METAAL EN 
TECHNIEK DRENTHE
DOELGROEP
Werknemers of werkzoekenden die niet of moeilijk vanuit andere regelingen of middelen in hun scholingsbehoefte 

kunnen voorzien in de arbeidsmarktregio Drenthe.

LOOPTIJD 
2017-2018. 

REGIO’S
Arbeidsmarktregio Drenthe (gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden, De Wolden, Emmen, Hoogeveen, Midden-Drenthe).

ACHTERGROND
De SPT scholingsvouchers zijn bedoeld om in te zetten als er sprake is van een kwalitatieve mismatch tussen een 

betreffende werknemer en een nieuwe functie (vWnW); vraag en aanbod. Deze vouchers worden ingezet als er vanuit 

andere regelingen en middelen niet of moeilijk in scholing kan worden voorzien (met name in geval van ‘vWnW’,  

maar dit kan ook een ‘niet uitkeringsgerechtigde’ (‘nugger’) of een andere groep betreffen. Deze activiteit - het 

inzetten van scholing - is aanvullend op de samenwerking tussen partijen in de regio. De scholing is bedoeld als er 

vanuit een eventuele transitievergoeding, of vanuit de scholingsmiddelen vanuit de O&O fondsen, het UWV of de 

vakbonden, niet of onvoldoende in scholing kan worden voorzien. Het Samenwerkingsverband wil voorkomen dat zij 

‘nee’ moet verkopen, omdat er geen scholingsmogelijkheden zijn (andere vouchers zijn op; past niet binnen andere 

scholingsregelingen, etc.).

AARD VAN DE ONDERSTEUNING
40 scholingsvouchers van € 1.500. 

AANMELDEN
Meer informatie: Paul van den Boom, paul.vandenboom@fnv.nl (06 134684 70)





SECTOR 
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9.1

TALENT4ICT: LOOPBAAN-
BEGELEIDING EN SCHOLING
DOELGROEP
Voor iedereen werkzaam in een ICT-functie in de regio’s Groot-Amsterdam of Zuid-Limburg.

LOOPTIJD 
Tot en met 31 dec 2018

REGIO’S
Regio’s: Groot-Amsterdam of Zuid-Limburg

ACHTERGROND
De DWSRA loopbaanbegeleiding heeft tot doel om in 2017 en 2018 400 werkenden en kort werkzoekenden te helpen 

zich beter te oriënteren, zodat zij weten hoe zij hun employability kunnen verbeteren.

AARD VAN DE ONDERSTEUNING
Door middel van een e-assessment en een coachingsprogramma wordt de kandidaat duidelijk hoe hij zich kan 

verbeteren op het gebied van functioneren en ontwikkeling. Met behulp van loopbaanbegeleiding krijgt de medewerker 

aan hand van hun persoonlijkheid, kwaliteiten en ambities inzicht in het functioneren en de ontwikkelmogelijkheden 

van de kandidaat. De Loopbaanbegeleiding is bedoeld ter stimulering van de veranderkracht en reikt handvatten aan 

om functioneren en ontwikkeling te bespreken, te verbeteren of te veranderen. 

AANMELDEN
Aanmelden: via www.matchcare.nl of www.talent4ICT.nl. Via de mail: info@matchcare.nl,  

of telefonisch 030 602 94 00.



9.2

SECTORPLAN ICT,  
AANBOD MATCHCARE
DOELGROEP
Voor iedereen werkzaam in een ICT-functie, waarvoor één van deze voorwaarden geldt:

• Niet werkende uitkeringsgerechtigde;

• Met werkloosheid bedreigde werkenden (ontslagaanzegging);

•  Werkende werkzaam in een krimpsector: openbaar bestuur; financiële dienstverlening {banken en verzekeraars); 

landbouw, visserij en bosbouw; industrie {chemische industrie, energie sector, productie bedrijven); zorg en welzijn; 

grafimedia.

LOOPTIJD 
Trajecten moeten voor 31 mrt 2018 zijn afgerond en zijn ingediend.

REGIO’S
Geldig voor heel Nederland voor kandidaten met een BSN-nummer.

ACHTERGROND
Het Sectorplan heeft tot doel om in 2016 en 2017 1.100 werkzoekenden en met werkloosheid bedreigde werkenden 

aan een nieuwe baan te helpen.

AARD VAN DE ONDERSTEUNING
Trajecten kunnen bestaan uit de volgende activiteiten:

•  Het begeleiden en bemiddelen van kandidaten richting een nieuwe baan. Denk hierbij aan bijvoorbeeld: 

vacaturecafés, sollicitatietraining, loopbaanadvies en arbeidsmarktoriëntatie, loopbaangesprekken, coaching  

en mobiliteitstrajecten;

•  Het werven en selecteren van geschikte kandidaten voor een vacature;

•  Het in kaart brengen van de competenties van kandidaten. Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan door middelen  

van ervaringscertificaat (EVC), ervaringsprofiel (EVP) of door middel van een competentiescan;

•  Omscholing en bijscholing.

Trajecten hebben altijd tot doel het vinden van een nieuwe baan in de ICT-sector of in een ICT-functie in een andere 

sector. Het sectorplan verstrekt een subsidie van 50% op de kosten van het traject. Voor de werkgever is dit een 

korting op de factuurkosten. 

AANMELDEN
Via de werkgever, vervolgens www.matchcare.nl of www.talent4ICT.nl of Info@matchcare.nl of 

via 030 602 94 00 (Matchcare).
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10.1

ONTWIKKELADVIES 45-PLUSSERS 
BUITENGEWOON OPSPORINGS-
AMBTENAREN
DOELGROEP
Werknemer, ambtenaar of zzp’er die 45 jaar of ouder is, minstens 12 uur werkt en geen aanspraak kan maken op een 

van-werk-naar-werkregeling of herplaatsingsregeling van de werkgever. Het ontwikkeladvies is er voor buitengewoon 

opsporingsambtenaren, toezichthouders en handhavers, en ook voor zes andere beroepsgroepen.

LOOPTIJD 
Ingangsdatum 20 november 2017. Vervaldatum 1 juli 2019, tenzij het totale bedrag voor de subsidie eerder is uitgeput. 

REGIO’S
Landelijke regeling.

ACHTERGROND
In een snel veranderende arbeidsmarkt is het voor werkenden verstandig om regelmatig na te denken over de 

toekomst van het beroep en hun persoonlijke ontwikkeling. Maar in de praktijk komen mensen daar niet altijd aan toe. 

Zeker niet als ze goed op hun plek zitten en een druk leven leiden. Het Ontwikkeladvies helpt om hier tijdig over na  

te denken. 

AARD VAN DE ONDERSTEUNING
Er wordt € 600 subsidie gegeven voor een ontwikkeladviestraject, resulterend in een ontwikkelplan voor de korte- en 

langere termijn. De loopbaanadviseur voert gesprekken met de werkende met een tijdsbeslag van in totaal minimaal 

vier uren en stelt samen met de werkende het ontwikkelplan op. 

Onderwerpen die aan bod moeten komen zijn:

• Situatieschets en bewustwording van de eigen situatie en toekomstperspectieven.

• Persoonsprofiel van de werkende

• Toekomstoriëntatie;

• Advies over financiële, persoonlijke en rechtspositionele consequenties.

In het ontwikkelplan worden acties beschreven die de werkende op de korte of de lange termijn kan inzetten om te 

werken aan zijn wendbaarheid en om aan het werk te blijven tot het pensioen. Tevens wordt in het ontwikkelplan 

beschreven waar de werkende terecht kan om (financiële) ondersteuning te krijgen bij de uitvoering van zijn 

ontwikkelplan. 

Naast de subsidie voor individueel ontwikkeladvies is er ook financiering voor training van leidinggevenden van 

werknemers die onder de doelgroep van de regeling vallen.

AANMELDEN
De subsidie kan worden aangevraagd door een loopbaanadviseur die aan een aantal eisen voldoet. De brochure van  

de overheid vind je hier: http://bit.ly/2D0lBoB



10.2

ONTWIKKELADVIES 45-PLUSSERS 
GEMEENTEAMBTENAREN
DOELGROEP
Werknemer, ambtenaar of zzp’er die 45 jaar of ouder is, minstens 12 uur werkt en geen aanspraak kan maken op  

een van-werk-naar-werkregeling of herplaatsingsregeling van de werkgever. Het ontwikkeladvies is er voor 

gemeenteambtenaren, werkzaam in de domeinen burger- en publiekszaken en voor zes andere beroepsgroepen. 

LOOPTIJD 
Ingangsdatum 20 november 2017. Vervaldatum 1 juli 2019, tenzij het totale bedrag voor de subsidie eerder is uitgeput. 

REGIO’S
Landelijke regeling.

ACHTERGROND
In een snel veranderende arbeidsmarkt is het voor werkenden verstandig om regelmatig na te denken over de  

toekomst van het beroep en hun persoonlijke ontwikkeling. Maar in de praktijk komen mensen daar niet altijd aan toe. 

Zeker niet als ze goed op hun plek zitten en een druk leven leiden. Het Ontwikkeladvies helpt om hier tijdig over na  

te denken. 

AARD VAN DE ONDERSTEUNING
Er wordt € 600 subsidie gegeven voor een ontwikkeladviestraject, resulterend in een ontwikkelplan voor de korte- en 

langere termijn. De loopbaanadviseur voert gesprekken met de werkende met een tijdsbeslag van in totaal minimaal 

vier uren en stelt samen met de werkende het ontwikkelplan op. 

Onderwerpen die aan bod moeten komen zijn:

• Situatieschets en bewustwording van de eigen situatie en toekomstperspectieven;

• Persoonsprofiel van de werkende;

• Toekomstoriëntatie;

• Advies over financiële, persoonlijke en rechtspositionele consequenties.

In het ontwikkelplan worden acties beschreven die de werkende op de korte of de lange termijn kan inzetten om te 

werken aan zijn wendbaarheid en om aan het werk te blijven tot het pensioen. Tevens wordt in het ontwikkelplan 

beschreven waar de werkende terecht kan om (financiële) ondersteuning te krijgen bij de uitvoering van zijn 

ontwikkelplan. 

Naast de subsidie voor individueel ontwikkeladvies is er ook financiering voor training van leidinggevenden van 

werknemers die onder de doelgroep van de regeling vallen.

AANMELDEN
De subsidie kan worden aangevraagd door een loopbaanadviseur die aan een aantal eisen voldoet. De brochure van  

de overheid vind je hier: http://bit.ly/2D0lBoB 

De FNV heeft een afspraak gemaakt met loopbaanadviesbureau SWA. Dan weet je meteen dat je goed wordt geholpen. 

Aanmelden via http://bit.ly/2svJxuP
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11.1

ONTWIKKELADVIES 45-PLUSSERS 
SCHOONMAAK
DOELGROEP
Werknemer, ambtenaar of zzp’er die 45 jaar of ouder is, minstens 12 uur werkt en geen aanspraak kan maken op een 

van-werk-naar-werkregeling of herplaatsingsregeling van de werkgever. Het ontwikkeladvies is er voor schoonmakers, 

en voor zes andere beroepsgroepen.

LOOPTIJD 
Ingangsdatum 20 november 2017. Vervaldatum 1 juli 2019, tenzij het totale bedrag voor de subsidie eerder is uitgeput. 

REGIO’S
Landelijke regeling.

ACHTERGROND
In een snel veranderende arbeidsmarkt is het voor werkenden verstandig om regelmatig na te denken over de  

toekomst van het beroep en hun persoonlijke ontwikkeling. Maar in de praktijk komen mensen daar niet altijd aan toe. 

Zeker niet als ze goed op hun plek zitten en een druk leven leiden. Het Ontwikkeladvies helpt om hier tijdig over na  

te denken. 

AARD VAN DE ONDERSTEUNING
Er wordt € 600 subsidie gegeven voor een ontwikkeladviestraject, resulterend in een ontwikkelplan voor de korte- en 

langere termijn. De loopbaanadviseur voert gesprekken met de werkende met een tijdsbeslag van in totaal minimaal 

vier uren en stelt samen met de werkende het ontwikkelplan op. 

Onderwerpen die aan bod moeten komen zijn:

• Situatieschets en bewustwording van de eigen situatie en toekomstperspectieven;

• Persoonsprofiel van de werkende;

• Toekomstoriëntatie;

• Advies over financiële, persoonlijke en rechtspositionele consequenties.

In het ontwikkelplan worden acties beschreven die de werkende op de korte of de lange termijn kan inzetten om te 

werken aan zijn wendbaarheid en om aan het werk te blijven tot het pensioen. Tevens wordt in het ontwikkelplan 

beschreven waar de werkende terecht kan om (financiële) ondersteuning te krijgen bij de uitvoering van zijn 

ontwikkelplan. 

Naast de subsidie voor individueel ontwikkeladvies is er ook financiering voor training van leidinggevenden van 

werknemers die onder de doelgroep van de regeling vallen.

AANMELDEN
De subsidie kan worden aangevraagd door een loopbaanadviseur die aan een aantal eisen voldoet. De brochure van  

de overheid vind je hier: http://bit.ly/2D0lBoB

Werkgevers en bonden in de schoonmaak werken samen in de RAS. De RAS heeft aangekondigd via de website flyers 

ter beschikking te stellen. Check www.ras.nl
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12.1

ONTWIKKELADVIES 45-PLUSSERS 
CATERING
DOELGROEP
Werknemer, ambtenaar of zzp’er die 45 jaar of ouder is, minstens 12 uur werkt en geen aanspraak kan maken op een 

van-werk-naar-werkregeling of herplaatsingsregeling van de werkgever. Het ontwikkeladvies is er voor 

cateringmedewerkers en zes andere beroepsgroepen.

LOOPTIJD 
Ingangsdatum 20 november 2017. Vervaldatum 1 juli 2019, tenzij het totale bedrag voor de subsidie eerder is uitgeput. 

REGIO’S
Landelijke regeling.

ACHTERGROND
In een snel veranderende arbeidsmarkt is het voor werkenden verstandig om regelmatig na te denken over de  

toekomst van het beroep en hun persoonlijke ontwikkeling. Maar in de praktijk komen mensen daar niet altijd aan toe. 

Zeker niet als ze goed op hun plek zitten en een druk leven leiden. Het Ontwikkeladvies helpt om hier tijdig over na  

te denken. 

AARD VAN DE ONDERSTEUNING
Er wordt € 600 subsidie gegeven voor een ontwikkeladviestraject, resulterend in een ontwikkelplan voor de korte- en 

langere termijn. De loopbaanadviseur voert gesprekken met de werkende met een tijdsbeslag van in totaal minimaal 

vier uren en stelt samen met de werkende het ontwikkelplan op. 

Onderwerpen die aan bod moeten komen zijn:

• Situatieschets en bewustwording van de eigen situatie en toekomstperspectieven;

• Persoonsprofiel van de werkende;

• Toekomstoriëntatie;

• Advies over financiële, persoonlijke en rechtspositionele consequenties.

In het ontwikkelplan worden acties beschreven die de werkende op de korte of de lange termijn kan inzetten om te 

werken aan zijn wendbaarheid en om aan het werk te blijven tot het pensioen. Tevens wordt in het ontwikkelplan 

beschreven waar de werkende terecht kan om (financiële) ondersteuning te krijgen bij de uitvoering van zijn 

ontwikkelplan. 

Naast de subsidie voor individueel ontwikkeladvies is er ook financiering voor training van leidinggevenden van 

werknemers die onder de doelgroep van de regeling vallen.

AANMELDEN
De subsidie kan worden aangevraagd door een loopbaanadviseur die aan een aantal eisen voldoet. De brochure van  

de overheid vind je hier: http://bit.ly/2D0lBoB
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