
Contact

  Voor vragen of aanvullende informatie kunt u contact 

opnemen met: Opleidingsfonds OVP

Postbus 24090, 2490 AB  Den Haag

Telefoon: 070-3378367, E-mail: info@ovp.nl

Zie voor actuele gegevens ook

onze website: www.ovp.nlve
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Ontvang stevige subsidies en gratis adviesdiensten via het Sectorplan voor de Procesindustrie. Het plan omvat 

8 maatregelen met als doel het behouden en creëren van werkgelegenheid en het verbeteren van de inzetbaarheid 

van werknemers. 

 Gratis vacaturebemiddeling 

  Op zoek naar nieuw personeel? Wij bemiddelen kosteloos tussen u 
en kandidaten uit ons uitgebreide netwerk. 

 Versneld opleidingstraject 

  Jongeren tot 35 jaar kunnen een versneld opleidingstraject tot 
procesoperator volgen. Bij succesvolle afronding ontvangen ze via 
een detacheerder een jaarcontract. Als bedrijf kunt u een pas 
afgestudeerde in dienst nemen en een vergoeding op de 
loonkosten ontvangen.

 Investeer in het personeel van de toekomst 

  De procesindustrie kampt met een dreigend personeelstekort. 
Tegelijkertijd vinden studerende jongeren moeilijk een stageplek. 
In de laboratoriumtechniek is er zelfs sprake van ernstige tekorten 
aan stageplekken. Bouw mee aan de toekomst van de brede 
procesindustrie, neem een stagiair in dienst! 

 20% subsidie op een nieuwe BBL-werknemer 

  Een BBL-werknemer werkt vier dagen voor uw bedrijf en volgt de vijfde 
dag onderwijs. De theorie wordt dus direct toegepast in de praktijk en 
afgestemd op uw productieproces. U ontvangt nu gedurende maximaal 
twee jaar een subsidie van 20% op de loonkosten tot een maximum van  
€ 7.130 als u een nieuwe medewerker aanneemt en schoolt. 

 Bent u voorbereid op de participatiewet? 

  De komende jaren moeten er 125.000 arbeidsplekken beschikbaar 
komen voor arbeidsgehandicapten. Als dat niet lukt, dan komt er 
vanaf 2017 een verplicht quotum voor het in dienst nemen van 
arbeidsgehandicapten. U bent dan verplicht om een bepaald 
percentage van uw personeelsbestand uit arbeidsgehandicapten te 
laten bestaan. Wilt u weten welke taken binnen uw productieproces 
door iemand met een arbeidsbeperking kunnen worden uitgevoerd? 
Neem dan gratis deel aan de Quick Scan Bedrijfsadvies.

 50% subsidie op opleiden en trainen 

  Door opleiden en trainen blijft de kennis en kunde van uw 
medewerkers op peil en blijft uw bedrijf optimaal renderen. 
Ontvang nu tot 50% subsidie op de externe opleidingskosten van 
(branche)opleidingen  De subsidie kan oplopen tot  € 3.000 per 
deelnemer voor de periode van twee jaar. Ook meetinstrumenten 
zoals EVC zijn subsidiabel. De subsidie hiervoor bedraagt maximaal 
€ 650,- afhankelijk van het soort instrument.

 Gratis loopbaancheck 

  Zijn uw medewerkers in staat mee te groeien met uw bedrijf? Is 
hun kennis en kunde op niveau? Zijn ze op hun plek in hun huidige 
functie? Welke andere werkzaamheden zouden ze kunnen en 
willen uitvoeren? Uw werknemer krijgt antwoord op deze en 
andere vragen via de loopbaancheck. 

 Bent u klaar voor de toekomst?

  De toenemende vergrijzing en constante technologische innovaties 
leiden ertoe dat de inzetbaarheid van medewerkers een continue 
uitdaging is. Investeer in de toekomst van uw bedrijf. Breng in 
kaart wat de aandachtspunten in uw organisatie zijn op het gebied 
van duurzame inzetbaarheid. Neem deel aan het Vijf Fasen Plan 
en ontwikkel een concreet en duurzaam beleid dat door de gehele 
organisatie wordt gedragen.

 Meer weten? 

  Kijk op www.ovp.nl/sectorplan

 Vragen of deelnemen? 

  Stel uw vraag via info@sectorplanprocesindustrie.nl of bel naar 
070-3378367

 Bekijk ook het overzicht van het sectorplan, zie ommezijde. 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. OVP beoordeelt elke aanvraag individueel. OVP is te allen tijde gebonden aan nadere interpretaties en aanwijzingen afkomstig van de bevoegde autoriteiten. 

Het Sectorplan Procesindustrie helpt je vooruit!
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 Procesindustrie in cijfers    300.000 banen    124 miljard omzet    2.200 vakmedewerkers tekort (per jaar/op mbo niveau)

Ontwikkelingen Lage instroom vakmensen in de 
procesindustrie

Vergrijzing en immobiliteit 
vakmensen in de procesindustrie

Veranderende eisen 
aan competenties 

Knelpunten Tekort aan vakmensen in 
de procesindustrie

Verminderde inzetbaarheid 
(oudere) vakmensen

Maatregelen Sectorale maatregelen ten 
behoeve van instroom, 
waaronder jongeren

1.   Werk naar werk =  
Techniek doet 

2.  Versneld opleiden werkloze 
jongeren met baangarantie

3.   Creëren extra 
stageplekken 

4.   Creëren leerwerkplaatsen 
(BBL-trajecten)

5.   Bevorderen instroom 
medewerkers sociale 
werkvoorziening in 
procesindustrie

Sectorale maatregelen ten 
behoeve van duurzame 
inzetbaarheid

6. Toekomstgerichte Scholing 

7. Loopbaancheck

8.  Experiment methodiek 
duurzame inzetbaarheid

Het sectorplan in vogelvlucht

Voor een toelichting per maatregel, zie ommezijde. 


