
GELD VOOR JOUW
BIJSCHOLING?

GEBRUIK EEN 
ONTWIKKELVOUCHER 
TOT € 1500!



WAT JE KUNT MET DE VOUCHER
In 2020 kun jij een voucher tot € 1500 
(inclusief btw) aanvragen voor bijscholing. 
Dit geld is ter beschikking gesteld door 
de Vakraad, een samenwerking van 
organisaties die zowel de belangen van 
werknemers als werkgevers behartigen. 
OTIB is uitvoerder van deze voucherregeling.

Welke opleiding je doet? Dat is aan jou.  
Je kiest zelf een opleiding of cursus die 
nuttig is voor jouw ontwikkeling binnen de 
installatiebranche.

BIJ WIE MOET JE ZIJN?
Je maakt een afspraak met een loopbaan-
coach of een adviseur arbeidsmarkt. Wie 
moet je waarvoor hebben?
 

De loopbaancoach is voor werknemers 
die zich willen ontwikkelen vanuit hun 
huidige werk. Bijvoorbeeld als je zoekt 
naar nieuwe loopbaanmogelijkheden.

De adviseur arbeidsmarkt is voor 
intredende werknemers die zich willen 
bijscholen voordat ze met een nieuwe 
baan starten. Je spreekt af met een 
adviseur arbeidsmarkt als je eventueel 
wil gaan werken in de installatietechniek. 

Beide type coaches helpen met het helder 
krijgen van je wensen en ontwikkelvragen. 
Met hulp van je coach kies je vervolgens een 
geschikte opleiding. Die coach vraagt voor 
jou dan de voucher aan.

VOORWAARDEN
Per opleiding vraag je een voucher aan, 
je mag voor meerdere opleidingen een 
voucher aanvragen. Voorwaarde is wel dat 
het totaalbedrag van al je vouchers onder 
de € 1500 (inclusief btw) blijft. Eventuele 
extra kosten betaal je dus zelf. Je hoeft 
je werkgever niet in te lichten dat je deze 
opleiding gaat doen. Het mag natuurlijk wel, 
maar weet: de opleiding is helemaal van jou.

Investeren in jezelf is essentieel voor je 
ontwikkeling als vakman of -vrouw.  
En bijscholing is in 2020 zelfs nog makkelijker 
gemaakt. De Vakraad stelt namelijk vouchers 
beschikbaar voor alle werknemers in de 
technische installatiebranche. Daardoor kunnen 
je kosten flink lager worden. In sommige 
gevallen zijn ze zelfs nul.



AANVRAGEN DECLAREREN

OTIB BETAALT HET 
OPLEIDINGSINSTITUUT.
OF JOU ALS JE HEBT 
VOORGESCHOTEN

STUUR EEN INGEVULD 
DECLARATIEFORMULIER EN 
DE FACTUUR NAAR 
VOUCHERS@OTIB.NL

NEEM CONTACT OP MET 
EEN LOOPBAANCOACH OF 
ADVISEUR ARBEIDSMARKT

KIES EEN OPLEIDING OF 
CURSUS

LAAT JE COACH DE 
AANVRAAG INVULLEN. 
OTIB VERWERKT DE 
AANVRAAG

VOER EEN LOOPBAAN-
GESPREK

WERK

TALENT

De aanvragen voor de vouchers worden op 
volgorde van binnenkomst behandeld. Deze 
regeling geldt voor heel 2020, zolang er 
genoeg in de ‘scholingspot’ zit. Het is dus 
‘wie het eerste komt...’.

Verder is het noodzakelijk dat je bij een 
bedrijf werkt dat aangesloten is bij OTIB. 
Ook toekomstige werknemers met een 
al ondertekend arbeidscontract mogen 
aanspraak maken op deze regeling.

MEER WETEN?
Meer weten over deze regeling?  
Neem contact op met:

OTIB
0800-8855885 (kosteloos)
vouchers@otib.nl

AANVRAAG ONTWIKKELVOUCHER
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ONTWIKKELING VAN VAKTALENT
Deze voucherregeling is een initiatief van 
Stichting Vakraad Metaal & Techniek. In 
Stichting Vakraad werken vakbonden en 
werkgeversorganisaties samen om afspraken 
te maken over de branche. OTIB is uitvoerder 
van deze voucherregeling. De regeling is 
bedoeld om ontwikkeling van vaktalent in de 
branche te stimuleren.

OVER OTIB
OTIB is het opleidings- en ontwikkelingsfonds 
voor de technische installatiebranche. Samen 
met vakbonden en werkgeversorganisaties 
stimuleren wij werkenden én instromers in 
de technische installatiebranche hun talent 
optimaal te ontwikkelen.

STICHTING VAKRAAD METAAL & 
TECHNIEK
In de Stichting Vakraad Metaal & Techniek 
werken vakbonden en werkgevers-
verenigingen samen. Zij sluiten onder 
andere CAO’s af voor de Metaal en 
Techniek. De Vakraad houdt zich ook 
bezig met het ontwikkelen van beleid op 
het gebied van arbeidsvoorwaarden en 
arbeidsverhoudingen.

IN OTIB ZIJN VERTEGENWOORDIGD:


