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Aanbod 2019 tot 1 juli 2021
Metalektro in cijfers

Ben je op zoek naar actuele 
arbeidsmarkti nformati e?

Dashboard

Via de website 
www.metalektro.incijfers.nl/dashboard kun 
je op landelijk en regionaal niveau kennis 
nemen van de actuele Metalektro arbeids-
markti nformati e. De uitkomsten kun je 
gebruiken als benchmark en vergelijken met 
je eigen bedrijfsgegevens. 

Kom je er niet helemaal uit? Voor een 
toelichti ng of demonstrati e bij je bedrijf kun 
je contact opnemen met je regiomanager.

Het dashboard vervangt de halfj aarlijkse 
arbeidsmarktmonitor van A+O.

Vinden en binden
Hulp nodig bij het vinden van nieuwe 

medewerkers en het binden van 
zitt ende medewerkers? 

Regionale Promoti e Metalektro

A+O ondersteunt regionale samen werkende 
parti jen/platf orms die zich inzett en voor het 
enthousiasmeren van mensen voor de 
Metalektro. Hierbij kan gedacht worden aan 
techniek evenementen, techniekwedstrijden 
en beurzen.

Vergoeding A+O
Per acti viteit is jaarlijks maximaal 
€ 5.000,- beschikbaar (inclusief BTW).

Employer branding

Je weet dat je ‘iets’ met employer branding 
moet. Maar wat is de employer brand van 
jouw organisati e eigenlijk? En hoe vertaal je 
dat naar content en resultaat? Leer het in 
deze employer branding workshop!

Aanbod A+O
A+O biedt kosteloos workshops aan op 
diverse plekken in het land, zowel open 
inschrijving als incompany.  Opvolgend op de 
workshop kun je kosteloos 1 op 1 begeleiding 
krijgen. 

Recruitment

Heb je ook moeite om nieuwe mede werk ers 
te vinden? Wil je ontdekken hoe je succes-
voller kunt zijn in je werving? Met deze 
kosteloze workshop ga je prakti sch aan de 
slag met quick wins om je recruitmentproces 
te verbeteren.

Aanbod A+O
Open inschrijving op diverse plekken in het 
land of incompany.  Opvolgend op de  work-
shop kun je kosteloos  1 op 1 begeleiding 
krijgen. 

Samenwerken 
in de regio

Op regionaal niveau weten 
bedrijven en onderwijs elkaar 
steeds beter te vinden. A+O 

ondersteunt bedrijven en (beroeps)
onderwijs bij onderwijsinnovati e, 

kennis(uitwisseling) en het 
professionaliseren van medewerkers.

Innovati esubsidie 
voor bedrijfs(tak)scholen

Bedrijfs(tak)scholen kunnen voor projecten 
gericht op onderwijsinnovati e, 
professionaliseren van onderwijs gevenden, 
vergroten van de instroom 
en versterken van de samenwerking met 
vmbo-mbo-hbo bij A+O een subsidie 
aanvragen.

Vergoeding A+O
Maximaal 70% van het projectbudget.

Hybride techniekopleider  

Ben je een ervaren vakman of -vrouw en wil 
je bijdragen aan goed en up-to-date 
onderwijs voor je medewerkers van morgen? 
Word dan hybride techniek opleider! In dit 
scholingstraject worden ervaren en 
gemoti veerde vakmensen binnen een jaar 
opgeleid tot assistent-docent (instructeur) 
voor technische vmbo’s en roc’s. Op deze 
manier krijgen vaktechnici de kans hun kennis 
door te geven én bij te dragen aan het 
oplossen van het lerarentekort.

Vergoeding A+O
A+O vergoedt de opleidings- en verlet kosten 
voor het behalen van het Pedagogisch 
Didacti sch Diploma (PDD).

Docentstages

Wil je de kloof tussen onderwijs en 
bedrijfsleven verkleinen? En meehelpen aan 
goed opgeleide toekomsti ge mede werkers? 
Bedrijven die docenten een stageplaats 
aanbieden kunnen daarvoor een vergoeding 
aanvragen bij A+O.

Vergoeding A+O
De vergoeding bedraagt tussen de € 450,- tot 
€ 1.500,- per stageplaats.

Servicepunten Techniek

Servicepunten techniek kunnen bij A+O een 
vergoeding aanvragen voor het updaten van 
een servicepunt of het (her)starten van een 
servicepunt.

Vergoeding A+O
Maximaal € 25.000,- (inclusief BTW) over een 
periode van 3 jaar.

Ontwikkel 
je organisatie

Is jouw organisati e in ontwikkeling? 
Is duidelijk wat de sti p op de horizon      
en hoe je medewerkers hierin mee 

kunnen gaan? 

Met onderstaande projecten kunnen 
we je helpen om visie, strategie en 

structuur in je bedrijf door te voeren 
en leren en ontwikkelen naar een 

hoger plan te brengen. 

Strategisch leren en ontwikkelen

Is in jouw organisati e duidelijk wat je wilt 
bereiken met opleiden en ontwikkelen? En 
welke stappen je hiervoor kunt nemen? Zorg 
dat de strategie en structuur in je bedrijf op 
orde zijn en breng leren en ont wikkelen in je 
bedrijf naar een hoger plan.

Vergoeding A+O
A+O biedt een vergoeding tot € 15.000,-. Je 
kunt de vergoeding gebruiken voor de kosten 
van een extern adviesbureau, om interne 
capaciteit vrij te maken of voor een 
combinati e van beide.

Voldoende Vitale Vakmensen  

Zijn jouw medewerkers fi t, gezond en 
gemoti veerd? Is het een uitdaging om je 
mensen inzetbaar te houden tot hun 67e? 
Hoe pak je dit aan? 

Aanbod A+O
A+O biedt kosteloos fl exibele onder steuning 
zodat jij een slag in je bedrijf kunt maken met 
duurzame inzetbaar heid. We werken 
hiervoor samen met adviesbureau 
Berenschot. Tot en met 15 mei 2020 kun je 
kosteloos een beroep doen op hun advies en 
ondersteuning.

Persoonlijke inzetbaarheidsscan

Wil je inzicht in de duurzame inzet baarheid 
van je mensen? De persoon lijke 
inzetbaarheidsscan (WAI) is een quickscan 
die je hierbij kan helpen. De scan meet het 
huidige en toekomsti ge werkvermogen van 
(groepen van) medewerkers in je organisati e. 
Je wordt begeleid door Zorg van de Zaak.

Aanbod A+O
A+O Metalektro biedt bedrijven de 
mogelijkheid om de scan kosteloos uit te 
voeren. De scan wordt afge nomen bij 
groepen van 30 tot 100 medewerkers.

HR metrics en HR analyti cs

Hoe weet je of je HR-beleid het gewenste 
eff ect oplevert? Hoe zorg je ervoor dat je 
bedrijfsstrategie en HR-beleid goed op één 
lijn zitt en? Dat je op het goede moment de 
juiste acti es onderneemt? Ontdek in de 
workshop HR metrics en analyti cs hoe je 
data kunt inzett en om toekomstbestendige 
keuzes te maken! 

Aanbod A+O
Met de kosteloze workshop HR metrics en 
HR analyti cs krijg je in een dagdeel inzicht in 
de rol die data kunnen spelen bij HR en zie je 
welke toepassingen er zijn. Aansluitend op 
de workshop kun je een adviesgesprek 
aanvragen voor je onderneming. 

Werkplekleren in de prakti jk

Een groot aantal competenti es leer je al 
doende, op je werk, ti jdens je loop  baan. 
Sterker nog: uit diverse onderzoeken blijkt 
dat we met elkaar het meeste leren op de 
werkplek. Maar hoe zorg je er als bedrijf 
voor dat de werkplek uitnodigt tot leren? 

Aanbod A+O
A+O biedt bedrijven in dit project kosteloos 
advies en begeleiding om met thema’s als 
werkinstructi es, kennisdeling, inwerken van 
mede werkers, goede werkplekbege leiding 
aan de slag te gaan.

Zelfroosteren

Steeds vaker geven medewerkers aan dat zij 
meer autonomie, fl exibiliteit en keuzevrijheid 
willen. Bedrijven hebben op hun beurt 
steeds meer aan dacht voor duurzame 
inzetbaarheid en aantrekke lijk werkgever-
schap. Zelfroosteren is daarbij een waardevol 
instrument.

Aanbod A+O
A+O biedt bedrijven in dit project kosteloos 
advies en begeleiding om met zelfroosteren 
aan de slag te gaan. De begeleiding wordt op 
maat afgestemd op de behoeft e van je 
bedrijf.

oZone
oZone is hét leer(management)

platf orm (LMS) binnen de techniek. 
Krijg grip op de (technische) kennis 

en vaardigheden van je medewerkers 
met dit online leersysteem.

Aan de slag met oZone

Wil je leren in je werkomgeving handen en 
voeten geven? Wil je je eigen opleidings-
trajecten bouwen en beheren met oZone? 
Wil je gebruikmaken van een bibliotheek met 
tal van kant-en-klare onderwerpen over jullie 
(technisch) vakgebied en dit aanvullen met je 
eigen onderwerpen? Onze oZone-adviseur 
komt graag bij je langs.

Aanbod A+O
Kosteloos gebruik van oZone en kosteloze 
begeleiding om oZone te implementeren in 
je organisati e.

Ontwikkel jezelf
Sti muleer je medewerkers 
om regie te nemen op hun 

eigen loopbaan. 
Blijf inzetbaar door jezelf en je 

collega’s conti nu te ontwikkelen.

Hoe word ik futureproof 
leidinggevende?

Hoe futureproof ben jij als leidinggevende? 
Kun je de korte termijn oversti jgen? 

In deze training leer je in 3 dagen hoe een 
organisati e succesvol kan zijn in het omgaan 
met uitdagingen van nu en van de toekomst 
en vooral: welke rol jij daar als leidinggevende 
zelf in hebt. 

Aanbod A+O
De training duurt 3 dagen. Je deelname aan 
de training is kosteloos.

Ontwikkelen HR-professional  

Lukt het jou om HR goed op de kaart te 
zett en? Kun je alle werkzaamheden bijbenen? 
Werving, talentmanagement, duurzame 
inzetbaarheid, nieuwe regel geving... er komt 
veel kijken in je dagelijkse prakti jk. 

Vergoeding A+O
We helpen je graag om je verder te 
ontwikkelen in je vakgebied. Je kunt hiervoor 
een vergoeding krijgen van max. € 4.500,-.

Ontwikkel jezelf

Ben jij klaar voor morgen? Ontwikkel je 
competenti es zodat je blijvend inzet baar bent 
voor je organisati e. Of krijg inzicht in je 
loopbaan en ontdek hoe je plezier blijft  
houden in je werk.

Vergoeding A+O
Leer bijvoorbeeld beter samenwerken of 
communiceren, leer goed een functi o nerings-
gesprek voeren, doe een leider schapstraject 
of volg een loopbaan check of 
loopbaancoaching. A+O vergoedt 90% van de 
externe kosten tot maximaal € 1.000,-.

Ontwikkelen digitale vaardigheden

Digitalisering en roboti sering bieden nieuwe 
kansen. Maakt dit je enthousiast of juist niet? 
Om er goed mee overweg te kunnen, heeft  
A+O een vergoeding zodat je een opleiding of 
training kunt volgen.

Vergoeding A+O
Wil je niet achterblijven bij de digitalisering in 
de markt? Maak dan gebruik van onze 
vergoeding en volg een opleiding of training. 
A+O vergoedt 90% van de externe kosten tot 
maximaal € 1.000,-.

Ontwikkelen prakti jkopleider

Ben je prakti jkopleider en wil je je 
(didacti sche) vaardigheden verder 
ontwikkelen? 

Vergoeding A+O
Met onze vergoeding van max. € 1.500,- kun 
je een training of opleiding volgen in het nóg 
beter begeleiden van leerlingen.

Let op: naast deze vergoeding biedt A+O ook 
de workshop ‘Hoe begeleid ik (nieuwe) 
medewerkers nog beter?’

Hoe begeleid ik (nieuwe) 
collega’s nog beter?       

Begeleid jij (nieuwe) collega’s? Lukt het jou 
om hen te moti veren? Kun je profess io neel 
feedback geven? Hou je voldoende rekening 
met de verschillen tussen mensen en pas je je 
aanpak daarop aan? 

Aanbod A+O
Kun je wel wat (nieuwe) handvatt en 
gebruiken? Meld je dan nu aan voor deze 
kosteloze workshop met prakti jkgerichte 
e-learningmodules! Opvolgend op de 
workshop kun je 1 op 1 begeleiding krijgen.

Individuele ontwikkelvouchers       

Wil je aan de slag met je loopbaan? Ben je je 
aan het bezinnen op een training of opleiding 
of ben je toe aan een volgende stap en kun je 
daarbij ondersteuning gebruiken? Vraag dan 
nu een individuele ontwikkelvoucher aan!

Vergoeding A+O
Deze individuele ontwikkelvoucher heeft  een 
waarde van € 1.500,- en kan gebruikt worden 
voor opleidingsacti viteiten en coaching 
gericht op je loopbaan of voor opleidings-
acti viteiten gericht op je huidige functi e.

De individuele ontwikkelvoucher vraag je aan 
via je loopbaancoach van de vakbond of via je 
werkgever.

Persoonlijk opleidingsbudget       

Wat wil jij bereiken? Gebruik je persoonlijk 
opleidingsbudget om de trainingen en 
opleidingen te volgen die jou in je huidige 
werk of voor de toekomst een goede impuls 
geven. Vraag nu een persoonlijk 
opleidingsbudget aan en help jezelf vooruit! 

Vergoeding A+O
Het Persoonlijk OpleidingsBudget heeft  een 
waarde van € 1.500,- en kan gebruikt kan 
worden voor loopbaangerichte en/of 
functi egerichte ontwikkelacti viteiten.

Opleiden 
nieuw talent

Op zoek naar een 
vergoeding/subsidie om (nieuwe) 

medewerkers op te leiden? 

Financieringsreglement opleiden 
van leerlingen en werknemers

Bied je leerwerkplekken aan aan (leerling-) 
werknemers die een erkende opleiding 
volgen op mbo- of hbo-niveau? Dan kun je bij 
A+O een vergoeding aanvragen. 

Vergoeding A+O
€ 3.000,- per jaar per (leerling-) werknemer. 
Per opleidingsniveau geldt een maximum 
aantal te vergoeden studiejaren. 

Let op: als je opleidt via een bedrijfs(tak)
school waarbij er 3 dagen wordt gewerkt en 
2 dagen onderwijs wordt gevolgd, bedraagt 
de vergoeding € 3.800,- (m.i.v. schooljaar 
2019-2020).

Vergroten zij- en bbl-instroom

Plaats je via een fl exorganisati e een bbl-
leerling op niveau II, III of IV, dan kun je bij 
A+O een vergoeding aanvragen. 

Vergoeding A+O
De hoogte van de vergoeding bedraagt 
2/3 van de geldende bbl-vergoeding. 

Stagevergoeding

Bied je stage- of prakti jkplaatsen aan op 
mbo- of hbo/wo-niveau, dan kun je bij A+O 
een vergoeding aanvragen.

Vergoeding A+O
Schooljaar 2018-2019: maximaal € 70,- per 
4 weken.
Schooljaren 2019-2021: maximaal € 160,- per 
4 weken.

Voorschakelen zij-instroom

Voor het voorschakelen van een zij-i nstromer 
met een niet technische achtergrond kan een 
vergoeding aan g  e vraagd worden. Het voor-
schakelen richt zich op het aanleren van de 
basis technische handelingen en eventueel 
werknemersvaardig heden. Na het 
voorschakelen kunnen de medewerkers aan 
de slag in een technisch bedrijf. 

Vergoeding A+O
Maximaal € 3.000,- per medewerker.

Let op: bij deze regeling is de mede werker 
nog niet in dienst bij een bedrijf.

Inwerken zij-instromer

Is er een zij-instromer bij je organisati e in 
dienst, maar is hij/zij nog niet direct 
inzetbaar? Is er naast het reguliere in werken 
nog een intern of extern functi egericht 
inwerkprogramma nodig? Dan kun je bij A+O 
een tegemoet koming in de kosten aanvragen. 

Vergoeding A+O
Maximaal € 3.000,- per medewerker.

Van-werk-naar-werk 
(1-10 medewerkers)   

Neem je, om welke reden dan ook, afscheid 
van 1 tot maximaal 10 mede werkers? Dan 
kun je bij A+O tegen een geringe bijdrage 
vanuit het bedrijf een compleet Van-Werk-
Naar-Werk (VWNW)-traject voor deze mede-
werkers aanvragen.

Vergoeding A+O
Elke deelnemer krijgt een volledig van-werk-
naar-werk-traject ter hoogte van maximaal € 
5.000,- (exclusief BTW). A+O vergoedt 90% 
van de externe kosten tot maximaal € 5.000,-.

= Advies/ondersteuning

= Vergoeding/subsidie

= Workshop

A+O
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