
Nieuw talent 
vinden  

Trek nieuw talent aan in de techniek!

Talent blijvend 
ontwikkelen 

Stimuleer je medewerkers om te blijven groeien!

Talentontwikkeling 
organiseren 

Maak skills- en talentontwikkeling intern mogelijk!

Bied je leerwerkplekken voor erkende 
mbo-, AD-, hbo- of wo-leerlingen? Maak 
dan gebruik van deze vergoeding!

A+O vergoedt zo’n € 3.500,- per (leer-
ling)werknemer per jaar. Kijk voor de 
exacte vergoeding op de website. 

Ben je of word je praktijkbegeleider? 
Gebruik dan de vergoeding om je 
(didactische) vaardigheden verder te 
ontwikkelen of volg de leerlijn (per 1/4).

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

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.

Organiseer jij regionale 
techniekpromotie voor jong en oud? 
Met deze subsidie ondersteunt A+O 
regionale techniekpromotie-
evenementen.

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

Hoe werk je samen met 5 generaties op 
de werkvloer? Wat zijn de valkuilen? En 
wat kun jij meenemen richting je bedrijf? 
Ontdek het in deze workshop!

Aanbod A+O
Kosteloze workshop, zowel open  
inschrijving als incompany mogelijk.

Doe de scan en ontdek of jouw bedrijf al 
jongerenproof is of op welke punten je 
kunt verbeteren.

Aanbod A+O
A+O biedt deze scan kosteloos aan  
haar bedrijven.

  |  Scan ‘Hoe jongerenproof is jouw organisatie?’  

Je weet dat je ‘iets’ met employer 
branding moet. Maar wat is de employer 
brand van jouw organisatie 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.

  |   Workshop ‘Employer Branding’ 

Heb je ook moeite om nieuwe mede-
werkers te vinden? Wil je ontdekken hoe 
je succesvoller kunt zijn in je werving? 
Met deze kosteloze workshop ga je 
praktisch 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 workshop kun je kosteloos 1 op 1 
begeleiding krijgen.

  |   Workshop ‘Recruitment’

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

A+O vergoedt de externe  
trainingskosten tot maximaal  
€ 1.250,-.

Hoe leiden jullie je medewerkers op? 
Gebruik deze vergoeding om je op-
leidingsbeleid strategisch op te zetten!

A+O vergoedt tot € 5.000,- om  
een strategisch opleidingsplan of  
opleidingsbeleid te ontwikkelen. 

Hoe zorg je voor fitte, gezonde en 
gemotiveerde medewerkers? Doe de 
scan op fittotjepensioen.nl  en ontdek 
waarin jouw bedrijf nog kan verbeteren.

A+O biedt deze scan kosteloos aan 
haar bedrijven aan. 

Met deze scan meet je hoe het ervoor 
staat met de duurzame inzetbaarheid 
van je medewerkers.

A+O biedt de scan kosteloos aan bij 
groepen van 30 tot 100 medewerkers. 
De scan wordt begeleid door een gese-
lecteerd adviesbureau.

Ontvang extra infographics en analyses 
over de uitgevoerde PI dankzij de 
MDIEU-subsidie.

A+O biedt bedrijven die meedoen aan 
de persoonlijke inzetbaarheidsscan 
deze extra scan kosteloos aan.

Hoe staat het met de fysieke belasting  
op een werkplek binnen jouw bedrijf? 
Krijg dit inzichtelijk met het 
werkplekonderzoek.

A+O vergoedt kosteloos een werk-
plekonderzoek en toolboxmeeting. 
Samen met de PI kan ook een kosteloze 
inventarisatie plaatsvinden van de 
risicovolste werkplekken.

Zet oZone in als online kennisdeelplatform 
binnen je bedrijf. Met oZone hebben  
je medewerkers 24/7 toegang tot leren. 
Met oZone ben je toekomstproof! 

A+O biedt bedrijven en (toekomstige) 
medewerkers kosteloos toegang tot 
oZone. Informeer bij je regiomanager 
of de oZone-adviseur.

Volg online de demo ‘Maak kennis met 
de mogelijkheden van oZone’, de 
workshop ‘oZone inrichten en beheren’ 
en workshop ‘oZone voor auteurs’.  

Aanbod A+O
Meld je voor de kosteloze online demo 
en workshops aan via de website.

Zet kennis om in oZone-content, leg het 
vast en deel het met de sector met 
behulp van deze tijdelijke subsidie. 

A+O vergoedt maximaal € 11.000,- 
voor het ontwikkelen van (een) eigen 
e-learning module(s) die beschikbaar 
komt/komen in de openbare bibliotheek.

Hoe geef je medewerkers een krachtige 
start? En hoe kunnen werkinstructies je 
medewerkers helpen? Leer het in deze 2 
workshops voor HR en praktijkopleiders.

Aanbod A+O Open inschrijving op 
diverse plekken in het land of incom- 
pany. Opvolgend op de workshop kun je 
kosteloos 1 op 1 begeleiding krijgen.

   | Workshops werkplekleren: Onboarding en Werkinstructies

Ontwikkel de digitale vaardigheden van 
jouw medewerkers en grijp de kansen 
die digitalisering en robotisering bieden!

A+O vergoedt de externe  
trainingskosten tot maximaal  
€ 1.250,-.

Heb jij medewerkers in dienst die op de 
arbeidsmarkt minder kansrijk zijn? 
Ontwikkel hun talenten met de 
trainingen uit de catalogus.

Vergoeding A+O
De maximumvergoeding per training:  
- bij basisvaardigheid € 1.000,-.  
- bij techniekvaardigheden € 1.500,-

Met deze training leer je hoe jij als 
leidinggevende een verbindende rol kan 
spelen bij onderlinge samenwerking 
binnen en tussen afdelingen.

A+O biedt leidinggevenden kosteloos 
een leiderschapstraject aan. Dit kan 
in company met collega’s of via open 
inschrijving met minimaal 1 collega.

Laat je medewerkers kosteloos één van 
de geselecteerde opleidingen volgen op 
het gebied van digitale vaardigheden.

A+O biedt de opleidingen uit de 
catalogus kosteloos aan (eventuele 
uitzonderingen worden apart vermeld).

  |  Fit tot je pensioen met digitale vaardigheden

Jouw medewerkers fit tot hun pensioen? 
Laat ze één van de geselecteerde 
opleidingen volgen op het gebied van 
persoonlijke ontwikkeling.

A+O biedt de opleidingen uit de 
catalogus kosteloos aan, met uit-
zondering van de LEAN-trainingen 
hiervoor geldt een max. van € 2.500.

Moet een medewerker jouw bedrijf 
verlaten? Help hem/haar om (binnen de 
sector) een goede nieuwe start te maken 
met de Van Werk Naar Werk-regeling.

A+O vergoedt tot een maximum van  
€ 3.000,- per medewerker van het 
Van-Werk-Naar-Werk-traject voor  
begeleiding en indien gewenst scholing.

  |  Ontwikkelvouchers
Wil je medewerker aan de slag met zijn 
of haar loopbaan? Vraag dan nu een 
ontwikkelvoucher aan!

Vergoeding A+O de ontwikkelvoucher 
heeft een waarde van maximaal  
€ 1.500,-. Werknemers vragen de 
voucher aan via de loopbaancoach van 
de vakbond of via de werkgever.

Plaats je via een flexorganisatie 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 vergoeding binnen het  
financieringsreglement.

Bied je stage-of praktijkplaatsen aan op mbo- of hbo/
wo-niveau? Of bied je stage-of leerwerkplaatsen aan voor 
het voortgezet onderwijs (snuffelstages, vakhavo of 
leerwerkplaatsen)? Dan kun je een vergoeding aanvragen.

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

Een extra stimulans om stagiaires (mbo bol, hbo en wo) aan 
te trekken voor de sector. Deze vergoeding kan via de 
werkgever worden aangevraagd en wordt door de 
werkgever uitgekeerd aan de stagiair.

Vergoeding A+O
€ 30,- (bruto)  
per dag.

In dit scholingstraject worden ervaren 
en gemotiveerde vakmensen binnen 
een jaar opgeleid tot assistent-docent 
voor technische vmbo’s en roc’s. Zo 
kunnen vaktechnici hun kennis 
doorgeven én bijdragen aan het 
oplossen van het lerarentekort.

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

Notities

Nieuw talent 
opleiden 

Geef nieuw talent de juiste gereedschappen!
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Aanbod voor 2023
onderdeel van de CAO-periode: 

1 juli 2021 t/m 31 december 2023=  Advies/ondersteuning

=  Vergoeding/subsidie

=  Workshop

=  oZone
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https://www.ao-metalektro.nl/
https://www.ao-metalektro.nl/aanbod/promoot-de-techniek
https://www.ao-metalektro.nl/aanbod/ao-financieringsreglement-opleiden-van-leerlingen-en-werknemers-2021-2023/
https://www.ao-metalektro.nl/aanbod/vergroten-zij-en-bbl-instroom/
https://www.ao-metalektro.nl/aanbod/stagevergoeding/
https://www.ao-metalektro.nl/aanbod/stagevergoeding-voor-de-stagiair/
https://www.ao-metalektro.nl/aanbod/bijscholen-zij-instromers-bzi2022/
https://www.ao-metalektro.nl/aanbod/ontwikkelen-praktijkopleider-opo/
https://www.ao-metalektro.nl/aanbod/hybride-techniekopleider-hto/
https://www.ao-metalektro.nl/aanbod/ontwikkel-jezelf/
https://www.ao-metalektro.nl/aanbod/ontwikkelen-digitale-vaardigheden/
https://www.ao-metalektro.nl/aanbod/catalogus-fit-tot-je-pensioen/
https://www.ao-metalektro.nl/aanbod/ontwikkelvoucher-medewerker-ovwn/
https://www.ao-metalektro.nl/aanbod/ontwikkelvoucher-werkgever-ovwg/
https://www.ao-metalektro.nl/aanbod/blijf-aan-het-werk-door-begeleiding-vwnw/
https://www.ao-metalektro.nl/aanbod/react-eu-ontwikkelen-basis-en-techniekvaardigheden-reu/
https://www.ao-metalektro.nl/aanbod/futureproof-leiderschap-versterk-de-dialoog/
https://www.ao-metalektro.nl/aanbod/ontwikkel-een-strategisch-opleidingsplan-of-opleidingsbeleid/
https://www.ao-metalektro.nl/aanbod/duurzame-inzetbaarheid-aan-de-slag/
https://www.ao-metalektro.nl/aanbod/persoonlijke-inzetbaarheidsscan/
https://www.ao-metalektro.nl/aanbod/persoonlijke-inzetbaarheidsscan-pi/
https://www.ao-metalektro.nl/aanbod/ozone-het-e-learningplatform-voor-de-techniek/
https://www.ao-metalektro.nl/aanbod/andere-werktijden-aw/
https://www.ao-metalektro.nl/aanbod/werkplekonderzoek-fysieke-belasting/
https://www.ao-metalektro.nl/thema/ozone/
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