Wij werken hard aan:
het bevorderen van modern vakmanschap
op MBO niveau
het aanjagen van een Leven Lang Ontwikkelen
het stimuleren van intersectorale mobiliteit
en samenwerking
het innoveren van het scholingsaanbod in Twente.
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Meer weten?

Wil je investeren in je toekomst en meer weten over
de mogelijkheden die IKBINDR kan bieden, meld je
dan aan op de website en wij nemen contact met je op!

Let op!

Meld je aan vóór de start van de opleiding.

...het zetje om de stap
naar scholing te zetten!
word beter in je huidige werk
vind sneller een andere baan
of ga (weer) aan het werk

Voor de meest actuele informatie en voorwaarden kijk op onze
websites ikbindr.nl of twentsfondsvoorvakmanschap.nl .

door TWENTSFONDSVOORVAKMANSCHAP

Wil jij je ontwikkelen
binnen je vakgebied of
veranderen van branche?

Twente investeert in
een Leven Lang Ontwikkelen!
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Lekker aan
het werk?
Mooi zo.
Met om-, her- of bijscholing werk je niet
alleen aan je eigen ontwikkeling, maar
investeer je ook in je werkplezier en
werkomgeving.

Twente investeert
in vakmanschap!

Dat vinden we belangrijk in Twente. Ondernemers,
overheid en onderwijs in de regio maken zich samen
sterk voor de ontwikkeling van talent door te investeren
in een Leven Lang Ontwikkelen. Dat betekent dat we
mensen ondersteunen om zich te scholen voor een vak
waar toekomst in zit. Dit gebeurt vanuit Twents Fonds
voor Vakmanschap.

Wat bieden we?
Grijp je
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Wil jij je binnen je vakgebied ontwikkelen of wil je
veranderen van branche en werkomgeving? Vraag dan
je persoonlijke cheque aan om je scholing te bekostigen.
Je krijgt ondersteuning van een loopbaanconsulent van
Leerwerkloket Twente of Coöperatie Loopbaanstation.
Zij voeren een loopbaangesprek met je en beoordelen
je aanmelding. Ook denken ze met je mee, hoe je de
verplichte 50% bijdrage kunt realiseren.
Door bijvoorbeeld een bijdrage van je werkgever,
O&O fonds of uitkeringsinstantie. Of door een beroep te
doen op eventuele eigen middelen.

Voor wie?

De scholingscheque is er voor werkenden, ZZP’ers en
werkzoekenden uit Twente die momenteel maximaal
een MBO 4 diploma hebben en zich willen om-, her- of

Vraag ook de cheque aan via

Criteria

je woont in Twente
	de scholing versterkt jouw
positie op de arbeidsmarkt
	je huidige opleidingsniveau is
maximaal een MBO 4 diploma
de gewenste scholing is maximaal
tot en met MBO niveau 4
	de opleider is een erkende
onderwijsinstelling
	50% van de totale
scholingskosten moeten
worden bijgedragen door jouw
werkgever, uitkeringsinstantie
of O&O fonds of door jou zelf.
bijscholen in een vakrichting, maximaal tot en met
MBO niveau 4.De cheque kan gebruikt worden om je
binnen je vakgebied te ontwikkelen, maar biedt je ook
de mogelijkheid om jezelf klaar te stomen voor een
ander beroep.

Waarom doen we dit?

Twente investeert in een Leven Lang Ontwikkelen!
Door economische, maatschappelijke en technologische
ontwikkelingen verandert de arbeidsmarkt in onze
regio in een hoog tempo. Investeren in vakmanschap
is belangrijk om jou én onze Twentse economie vitaal
te houden. Daarom maken ondernemers, onderwijs
en overheid het met Twents Fonds voor Vakmanschap
mogelijk om talent blijvend te ontwikkelen.

De Twentse economie vraagt om
goed gekwalificeerde vakmensen.
We willen ons talent nog beter
inzetten en ontwikkelen!

ikbindr.nl

