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Ben jij breed inzetbaar?
Speciaal voor hoveniers en groenvoorzieners is per 1 juli 2015 de employabilityregeling ingegaan. Via deze regeling krijg je een financiële vergoeding
voor een cursus of opleiding die je naast je werk wilt volgen. Een geweldige
mogelijkheid dus om door te groeien en jezelf breder inzetbaar te maken!
Hoezo ‘employability’?
Je ‘employability’ betekent de mate waarin jij
inzetbaar bent op werkgebied. Jouw inzetbaarheid
kun je verbeteren door nieuwe kennis op te doen en
nieuwe vaardigheden en technieken te leren. Niet
alleen voor je huidige functie in de hovenierssector.
Je kunt je inzetbaarheid ook verbreden door je te
richten op een heel andere functie of een ander
vakgebied. Heb je een goede ‘employability’, dan
kun je dus makkelijker op veel verschillende plekken werken. Dat is belangrijk, want je wilt ook in de
toekomst zeker kunnen zijn van een baan. Wie zich
verder ontwikkelt, vergroot de kansen op werk.

Jij bepaalt zelf op welk gebied je je verder wilt
ontwikkelen. De cursus kan bedoeld zijn om door
te groeien in je eigen werkveld, maar ook om een
nieuw beroep te leren. Hij hoeft dus niets met de
hovenierssector te maken te hebben, zolang hij
maar arbeidsgericht is.

Wat zijn de voordelen?
Via de employabilityregeling krijg je de kans jezelf
verder te ontwikkelen. Dat biedt veel voordelen:
	Een nieuwe uitdaging werkt motiverend.

Wat houdt de regeling in?

	Persoonlijke ontwikkeling houdt je jong en fit.

Je ontvangt een budget van maximaal € 1.500 voor
een cursus die je naast je huidige werk wilt volgen.
Kost de cursus minder dan € 1.500, dan blijft het
resterende bedrag voor jou gereserveerd staan.
Dat bedrag kun je dan eventueel aan een volgende
cursus besteden.

	Je doet kennis en ervaring op
in een andere branche.
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	Een extra opleiding staat goed op je cv.
	Meer zekerheid op een baan in de toekomst.

Ik volg een opleiding
tot buitengewoon
opsporingsambtenaar.
Die kennis kan ik nu al
in mijn vak gebruiken,
en ik houd voor de
toekomst ook goede
kans op werk.
Dennis (31)
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Wil je graag doorgroeien?
Denk je dat jij voldoende breed inzetbaar bent, ook in de toekomst?
Of kun je extra scholing goed gebruiken? Zo ja, dan is het een goed
idee een cursus te volgen via de employabilityregeling.

Ik ben bang dat ik mijn baan als
hovenier op termijn ga verliezen,
ik heb al een hoop bedrijven in
onze sector gereorganiseerd
zien worden. Daarom wil ik het
zekere voor het onzekere nemen.
Ik ga naast mijn werk een cursus
autotechniek volgen. Auto’s heb ik
altijd al interessant gevonden, het
lijkt me een leuke nieuwe zijstraat
om in te slaan. En het is natuurlijk
heel prettig dat ik daar financiële
ondersteuning voor krijg.

Je moet wel aan een aantal voorwaarden
voldoen:

Je komt niet in aanmerking voor de
regeling:

• Je bent werknemer volgens de cao
Hoveniersbedrijf.
• Als je werkeloos bent, ben je dat niet langer dan
6 maanden op het moment dat je de subsidie aanvraagt. Bovendien heeft je voormalig werkgever
premie voor je afgedragen aan het fonds Colland
Arbeidsmarkt. De administratie controleert dit bij
je aanvraag.

•a
 ls de cursus door andere fondsen of regelingen
betaald wordt;
• als je de cursus op verzoek van je werkgever volgt;
•a
 ls de cursus gericht is op het bedrijf waar je
nu werkt;
•a
 ls de cursus zich richt op bestaande taken in
je huidige functie.

De cursus die je wilt volgen:
• is gericht op het vergroten van je inzetbaarheid;
• is gericht op het uitvoeren van arbeid;
• wordt afgesloten met een certificaat, getuigschrift
of diploma.

Martin (37)
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Hoe vraag je subsidie aan?
Het budget dat je ontvangt voor om- of bijscholing, komt van het fonds
Colland Arbeidsmarkt. Meer informatie over dit fonds vind je op
www.collandarbeidsmarkt.nl.
Een cursusbudget vraag je online aan
Het gaat als volgt:
Stap 1.
Ga naar www.colland-administratie.nl doorklikken op employability. Daar vind je het Colland
Administratie Systeem (CAS) waar je je huidige
functie doorgeeft en het budget aanvraagt.
Stap 2.
Het door jou ingevulde aanvraagformulier moet
goedgekeurd worden door het bestuur van Colland
Arbeidsmarkt. Je hoort zo snel mogelijk via de
administratie of je aanvraag wordt toegekend.
Let op: zorg dat je alle gegevens op het aanvraagformulier invult. Incomplete aanvraagformulieren
die binnen twee maanden na indiening nog niet zijn
aangevuld, worden niet in behandeling genomen.

Stap 3.
Als je aanvraag is goedgekeurd, hoor je welk
bedrag je ontvangt als vergoeding nadat je de
cursus hebt gevolgd. Per werknemer geldt een
maximale vergoeding van € 1.500. Na de
goedkeuring kun je starten met je cursus.
Stap 4.
Als je cursus is afgelopen, declareer je de kosten
bij Colland. Daarvoor moet je het betaalbewijs
uploaden, evenals de factuur van de school waar
je de cursus hebt gevolgd. Op die factuur staat je
eigen naam vermeld en de naam van de cursus of
opleiding. Nadat je declaratie is goedgekeurd,
ontvang je een e-mail via CAS waarin staat wanneer
de vergoeding wordt uitbetaald. De vergoeding
hangt af van het factuurbedrag en is maximaal
€ 1.500.
Let op: de aanvraag en de declaratie van de cursus
moeten twee maanden na de laatste cursusdag
ontvangen zijn door het fonds Colland Arbeidsmarkt.

Ik heb een enorme passie voor
het hoveniersvak en wil me graag
verder specialiseren. Dat kan
dankzij de employabilityregeling,
dat is een geweldige kans.
Ik ga cursussen volgen in dak- en
gevelbegroening. Zo doe ik niet
alleen kennis op in een vakgebied
wat me erg aanspreekt, ik ben
straks ook breder inzetbaar als
hovenier. Mooi toch?!
Cees (29)
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Meer weten?
Kijk voor meer informatie op www.collandarbeidsmarkt.nl.
Wil je iemand persoonlijk spreken? Bel dan met de backoffice
van Colland Arbeidsmarkt, tel. 0900 - 040 13 28.

De employabilityregeling hoveniers wordt mede mogelijk gemaakt door:

Branchevereniging VHG
De Molen 30
3994 DB Houten
Postbus 1010
3990 CA Houten
Tel. 030 - 659 55 50
www.vhg.org

CNV Vakmensen
Tiberdreef 4
3561 GG Utrecht
Postbus 2525
3500 GM Utrecht
Tel. 030 - 751 10 07
www.cnvvakmensen.nl

FNV Agrarisch Groen
Varrolaan 100
3584 BW Utrecht
Postbus 9208
3506 GE Utrecht
Tel. 0900 - 9690
www.fnv.nl

Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.
Kijk voor de volledige regeling en het reglement op www.collandarbeidsmarkt.nl.
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