
Werken in de schoonmaakbranche biedt mooie uitdagingen. Het kan natuurlijk dat je 
toch op zoek bent naar nieuwe kansen om je breder te ontwikkelen. Wil jij toch graag 
buiten de schoonmaakbranche gaan werken, maar heb je niet de juiste opleiding en 
geen geld om die opleiding te volgen? Dan kun je gebruikmaken van het budget dat 
OSB, CNV en FNV beschikbaar stellen via de RAS. 

Er is een budget beschikbaar voor ongeveer 75 werknemers in de 
schoonmaakbranche die een opleiding willen volgen voor een baan buiten de 
schoonmaakbranche. Geïnteresseerd? Lees de voorwaarden hieronder. 

Je komt in aanmerking voor betaling van de opleiding als:

• je minimaal 1 jaar in de schoonmaakbranche werkt
• je niet in een ontslagprocedure of in een re-integratietraject zit
• je genoeg vrije tijd hebt om de opleiding te volgen; het mag niet onder werktijd
• de opleiding je kans op een baan buiten de schoonmaak vergroot
• je de Nederlandse taal goed beheerst 

Wat krijg je vergoed?
De opleidingskosten en het lesmateriaal worden vergoed vanuit het budget dat OSB, 
CNV en FNV beschikbaar hebben gesteld.

Aanmelden bij JAMES
Weet je wat je wilt en welke opleiding hierbij past? Meld bij loopbaanadviseur JAMES 
je interesse voor een opleiding via een mailtje aan: info@jamesloopbaan.nl.  In deze 
mail vermeld je in welke opleiding je interesse hebt en waarom. Geef ook aan voor 
welk schoonmaakbedrijf je werkt. JAMES nodigt je uit voor een gesprek en advies.

Het advies van JAMES gaat naar een commissie die bepaalt wie een opleiding mag 
gaan volgen. Er kunnen ongeveer 75 mensen gebruik maken van dit fonds. Als 
het budget op is, dan kunnen er geen nieuwe mensen meer mee doen. Via de RAS 
verneem je of je de opleiding van je keuze kunt gaan doen.

Veel succes!

Wil jij een baan buiten de schoonmaakbranche? 


