Nieuw talent
vinden

Nieuw talent
opleiden

Talent blijvend
ontwikkelen

Talentontwikkeling
organiseren

Trek nieuw talent aan in de techniek!

Geef nieuw talent de juiste gereedschappen!

Stimuleer je medewerkers om te blijven groeien!

Maak skills- en talentontwikkeling intern mogelijk!

THEMA

THEMA

THEMA

THEMA
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|R
 egeling: ‘Promoot de techniek!’
Organiseer jij regionale
techniekpromotie voor jong en oud?
Met deze subsidie ondersteunt A+O
regionale techniekpromotieevenementen.

Vergoeding A+O
Subsidie van maximaal € 3.000,inclusief btw voor regionale techniek
promotie-evenementen.

|W
 orkshop ‘Aan het werk met jong talent’
Wil jij leren hoe je jongeren in jouw
bedrijf nog beter kunt begeleiden en hoe
je ze betrokken houdt? Meld je dan aan
voor de workshop ‘Aan het werk met
jong talent’ die wordt uitgevoerd door
Youngworks.

Vergoeding A+O
Kosteloze workshop, zowel open
inschrijving als incompany mogelijk.
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| Financieringsreglement Opleiden
Bied je leerwerkplekken voor erkende
mbo-, AD-, hbo- of wo-leerlingen? Maak
dan gebruik van deze vergoeding!

| Ontwikkel jezelf

A+O vergoedt zo’n € 3.000,- per (leerling)werknemer per jaar. Kijk voor de
exacte vergoeding op de website.

| Vergroten Zij- en bbl-instroom
Plaats je via een flexorganisatie een
bbl-leerling op niveau II, III, 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 mbo/hbo/wo
Bied je stage-of praktijkplaatsen aan op
mbo- of hbo/wo-niveau? Dan kun je bij
A+O een vergoeding aanvragen.

Vergoeding A+O
Maximaal € 160,- per 4 weken.

| Stagevergoeding voortgezet onderwijs
Bied je stage-of leerwerkplaatsen aan
voor het voortgezet onderwijs (snuffelstages, vakhavo of leerwerkplaatsen)?
Dan kun je een vergoeding aanvragen.

Vergoeding A+O
Maximaal € 40,- per week voor een
voltijdsstage.

Vergoeding A+O
A+O vergoedt de
opleidingskosten voor
deze opleiding.

| Ontwikkelen praktijkbegeleider
Ben je of word je praktijkbegeleider?
Gebruik dan de vergoeding om je
(didactische) vaardigheden verder te
ontwikkelen.

Vergoeding A+O
A+O vergoedt tot € 1.500,- aan training
of opleiding voor het nog beter
begeleiden van leerlingen en collega’s.

| NL leert door Van Werk Naar Werk
Notities

Moet een medewerker om welke reden
dan ook jouw bedrijf verlaten en wil je
deze medewerker begeleiding en
opleidingen bieden om elders (binnen
de sector) een goede nieuwe start te
maken? Maak dan gebruik van de ‘NL
leert door’ Van Werk Naar Werk-regeling.

Jouw medewerkers klaar voor morgen?
Met deze vergoeding kunnen ze inzicht
krijgen in hun loopbaan of hun skills
verbeteren!

| Ontwikkel een strategisch opleidingsplan of -beleid
Vergoeding A+O
A+O vergoedt 90% van de
externe trainingskosten tot
maximaal € 1.000,-.

Leiden jullie je medewerkers ad hoc op
of vanuit een visie? Neem nu de
gelegenheid om je opleidingsbeleid
strategisch op te zetten!

| Digitale vaardigheden
Kunnen jouw medewerkers goed
overweg met alle nieuwe digitale
mogelijkheden?
Grijp de kansen die digitalisering en
robotisering bieden!

Vergoeding A+O
A+O vergoedt 90% van de
externe trainingskosten tot
maximaal € 1.000,-.

| NL leert door Digitale vaardigheden
Blijf niet achter bij de digitalisering in
de markt. Vergroot de digitale kennis
en skills van je medewerkers met deze
geselecteerde trainingen!

| Ontwikkelvouchers

| Hybride Techniekopleider
In dit scholingstraject worden ervaren en gemotiveerde
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.
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Wil je medewerker aan de slag met zijn
of haar loopbaan?

Werkgever

Vergoeding A+O
De ontwikkelvoucher heeft een waarde
van maximaal € 1.500,-.

Is hij/zij toe aan de volgende stap in zijn/
haar functie of erbuiten en kan hij/zij
daarbij ondersteuning gebruiken?

Ben je werknemer?
Vraag je ontwikkelvoucher aan via je
loopbaancoach van de vakbond of via
Vraag dan nu een ontwikkelvoucher aan! je werkgever.

| React EU – basis- en techniekvaardigheden
Benut jij al het talent dat in de organisatie
aanwezig is? Staan jouw medewerkers
sterk op de arbeidsmarkt? Met de React
EU-subsidie biedt A+O trainingen aan.

Vergoeding A+O
max. per training:
- basis € 1.000,- techniek € 1.500,-

Vergoeding A+O Met behulp van de
tijdelijke subsidieregeling ‘NL leert
door’, vergoedt A+O tot € 3.000,- aan
begeleiding en maximaal 3 opleidingen
tot een maximum van € 1.250,- per
opleiding. Kijk voor de voorwaarden en
uitvoerders op www.ao-metalektro.nl.

| Duurzame inzetbaarheid – aan de slag
Hoe zorg je voor fitte, gezonde en
gemotiveerde medewerkers? Ga met
experts concreet aan de slag!

A+O vergoedt de externe kosten tot
een maximum van € 5.000,- om aan
de slag te gaan met duurzame
inzetbaarheid in je organisatie.

| Persoonlijke inzetbaarheidsscan

Vergoeding A+O
A+O biedt een vast aanbod van digitale
cursussen in een digitale catalogus,
die kosteloos te volgen zijn door de
subsidie ‘NL leert door’.

Werknemer

A+O vergoedt tot € 5.000,- om een
strategisch opleidingsplan of opleidingsbeleid te ontwikkelen. Je gebruikt
de vergoeding voor de kosten van een
externe adviseur.

Met deze scan meet je hoe het ervoor
staat met de duurzame inzetbaarheid
van je medewerkers. Een waardevol,
concreet en compleet beeld voor zowel
medewerkers als werkgever.

A+O biedt bedrijven de mogelijkheid
de scan kosteloos uit te voeren bij
groepen van 30 tot 100 medewerkers.
De scan wordt begeleid door een geselecteerd adviesbureau.

| Andere werktijden
Stem de werktijden van je bedrijf af op
de benodigde capaciteit én op de
wensen en vitaliteit van je medewerkers.

A+O biedt bedrijven kosteloos advies
en begeleiding door een geselecteerd
adviesbureau.

| Werkplekleren
Hoe kun je het leren op de werkplek
beter faciliteren en ondersteunen?
Vraag advies aan de experts!

A+O biedt bedrijven kosteloos
32 uur advies en begeleiding door
geselecteerde adviesbureaus.

| oZone
Zet oZone in als online leer- en
deelplatform binnen je bedrijf. Met
oZone hebben je medewerkers 24/7
toegang tot leren. Met oZone ben je
toekomstproof! Jij maakt het!

Aanbod A+O
A+O biedt bedrijven en (toekomstige)
medewerkers kosteloos toegang tot
oZone.

| Bijscholen zij-instromers
Wil jij zij-instromers inwerken in hun
functie? Via interne of externe
bijscholing? Dan kun je bij A+O een
vergoeding aanvragen.

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

= Vergoeding/subsidie

= Advies/ondersteuning

= oZone

= Workshop

Aanbod voor 2022

onderdeel van de CAO-periode: 1 juli 2021 t/m 31 december 2023

Gemaakt voor elkaar!

