
De komende jaren zijn er veel 
mensen nodig in de Bouw 
& Infra. Mensen die zorgen 
voor voldoende woningen, 
wegen en tunnels, voor goed 
onderhoud en voor verduur-
zaming van woningen en 
openbare gebouwen.  
Daarom willen we zoveel 
mogelijk nieuwe mensen een 
kans geven in de sector.

OVERSTAPPEN 
NAAR DE BOUW 
EN INFRA?INTERESSE? WIJ FACILITEREN HET 

KEUZEPROCES EN 
MAKEN DE OVERSTAP 
BETAALBAAR

BOUWENINFRAVAKKRACHTEN.NL

Mail ons via info@bouweninfravakkrachten.nl 
Wij nemen dan zo snel mogelijk contact op. 

Wees er snel bij, want juist nu hebben onze 
begeleiders mogelijkheden om een passend en 
betaalbaar aanbod te doen.



Binnen de Bouw & Infra is begelei-
ding en loopbaanadvies beschikbaar 
om deze overstap te ondersteu-
nen. Ook stelt de sector middelen 
beschikbaar om opleiding (deels) te 
financieren. Deze middelen worden 
mede gefinancierd vanuit de rege-
ling NL leert door.

WAT BIEDEN WE AAN?
Begeleid jij mensen die willen starten 
in de Bouw & Infra? Of ken je mensen 
die gewoon eens willen kijken wat 
de mogelijkheden zijn? Dan bieden 
we drie verschillende en aanvullende 
mogelijkheden:

1.  Persoonlijke oriëntatiebegeleiding
2. Ontwikkeladvies op maat
3.  Tegemoetkoming in de 

scholingskosten

PERSOONLIJKE 
ORIËNTATIEBEGELEIDING 
Mensen die al duidelijk interesse 
hebben in een baan in de Bouw & 
Infra zijn vaak geholpen met een 
begeleider die de weg wijst bij de 
oriëntatie op een passende functie, 
opleiding en/of potentiële werkgevers.   
Deze begeleiders zijn kosteloos 
beschikbaar. Zij zetten de verschillende 
mogelijkheden op een rijtje en houden 
contact zodat deze persoon bij de juiste 
opleiding of werkgever terecht komt.

ONTWIKKELADVIES OP MAAT
Voor mensen die nog niet precies 
weten welke overstap ze willen 
maken, is het zinvol om in een kort 
traject (aantal gesprekken en een 
onderzoek) met een loopbaancoach 
te onderzoeken wie hij is, wat hij kan 
en wat hem motiveert. Met de korte 
rapportage met actiepunten weet hij 
welke vervolgstappen hij kan zetten. 
Het ontwikkeladvies kan zich ook 
specifieker richten op de vraag of het 
beroep als vakkracht in de Bouw & Infra 
echt past. Hiervoor zijn verschillende 
trajecten beschikbaar, waaronder 
een praktische introductie richting de 
toekomstige baan.
De kosten voor een eenmalig 
ontwikkeladvies worden volledig 
vergoed. 

TEGEMOETKOMING IN DE 
SCHOLINGSKOSTEN 
Als de persoon wil overstappen 
naar de Bouw & Infra maar nog een 
opleiding nodig heeft, dan is er een 
tegemoetkoming in de scholingskosten 
beschikbaar als er aantoonbaar geen 
andere middelen voorhanden zijn. 

Cao-partijen in de Bouw & Infra hebben 
€750.000 beschikbaar gesteld om  
een deel van de opleidingskosten  
te vergoeden. De nadruk ligt daarbij 
op het vergroten van de toestroom 

richting functies, waar veel vraag naar 
is. Zogeheten kansberoepen. Per 1 
december 2021 betekent dit concreet:

•  Voor een volledige opleiding richting 
een kansberoep in de Bouw & Infra 
worden de opleidingskosten vergoed 
tot een maximum van € 5.000;

•  Voor deelopleidingen, cursussen en 
trainingen richting een kansberoep 
met een waarde tussen de € 1.500 en 
de € 2.500 wordt vergoeding verstrekt 
van 30% van de scholingskosten;

•  Voor trainingen en cursussen gericht 
op persoonlijke ontwikkeling of oriën-
tatie op een functie in de Bouw & Infra 
met een waarde van minimaal € 500, is 
een vergoeding beschikbaar van € 500.

Een individu kan twee keer gebruik 
maken van een vergoeding. Daarnaast 
geldt de voorwaarde, dat de persoon 
ons informeert over de voortgang en 
resultaten van het traject.

Waar opleiden en scholing vooral 
maatwerk is, adviseren wij wensen 
en behoeften te bespreken met 
een van onze begeleiders. Met de 
begeleiding en mogelijke werkgever 
wordt besproken of de investering in 
de opleiding kansrijk is en bijdraagt 
aan de gewenste instroom. De 
uiteindelijke beoordeling ligt bij een 
beoordelingscommissie.

HUIDIGE KANSBEROEPEN
- Vakman GWW
- Timmerman
- Stratenmaker
- Metselaar
- Voeger, gevelbehandelaar
- Lijmer
- Tegelzetter
- Prefab monteur
- Machinist wegenbouw
- Monteur mobiele werktuigen
-   (Assistent) Uitvoerder  

bouw/Infra 
-  Middenkaderfunctionaris 

Bouw/Infra
- Werkvoorbereider Bouw/Infra
- BIM modelleur
- Calculator

INTERESSE? 
Mail ons via  
info@bouweninfravakkrachten.nl  
Wij nemen dan zo snel  
mogelijk contact op. 

Wees er snel bij, want juist 
nu hebben onze begeleiders 
mogelijkheden om een passend 
en betaalbaar aanbod te doen.


