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Scholingsvouchers voor werknemers in de sector open teelten



Ben jij breed inzetbaar?
Speciaal voor werknemers in de sector open teelten (landbouw, tuinbouw,  
bloembollenteelt en boomkwekerij) zijn van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017 
scholingsvouchers beschikbaar. Met een scholingsvoucher krijg je een financiële 
vergoeding voor een cursus of opleiding die je naast je werk wilt volgen.  
Een geweldige mogelijkheid om door te groeien en jezelf breder inzetbaar te maken!

Waarom ‘breed inzetbaar’?

‘Breed inzetbaar zijn’ houdt in dat je naast het werk 
wat je nu doet ook ander werk kan doen. Je inzet
baarheid kun je verbreden door nieuwe kennis op te 
doen en nieuwe vaardigheden en technieken te 
leren. Je kunt je inzetbaarheid ook verbreden door 
je te richten op een heel andere functie binnen je 
vakgebied of – als dat niet mogelijk is  een ander 
vakgebied. Als je breed inzet baar bent, dan kun je 
dus makkelijker op veel verschillende plekken 
werken. Dat is belangrijk, want je wilt ook in de 
toekomst zeker kunnen zijn van een baan. Wie zich 
verder ontwikkelt, vergroot de kansen op werk. 

Wat kun je met de scholingsvouchers?

Er zijn in totaal 150 scholingsvouchers beschikbaar. 
Je kan zelf één van die 150 scholingsvouchers 
aanvragen. Een scholingsvoucher heeft een waarde 
van maximaal € 1.500. Dit is het budget dat je kan 
besteden aan een cursus die je naast je huidige 
werk wilt volgen. Kost een cursus minder dan 

€ 1.500, dan kun je het resterende bedrag besteden 
aan een eventuele volgende cursus. 

Jij bepaalt zelf op welk gebied je je verder wilt 
ontwikkelen. De cursus kan bedoeld zijn om door te 
groeien in je eigen werkveld, maar ook om een 
nieuw beroep te leren. Je kan de scholingsvoucher 
ook gebruiken voor een cursus buiten je vakgebied, 
zolang hij maar arbeidsgericht is. Kijk voor de 
voorwaarden op www.collandarbeidsmarkt.nl. 

Wat zijn de voordelen?

Met de scholingsvouchers krijg je de kans om jezelf 
verder te ontwikkelen. Dat biedt veel voordelen:

Ik hou enorm van koken en 
lekker vers eten. Na twaalf jaar 
werken bij een courgettekwekerij 
wil ik van mijn hobby mijn werk 
gaan maken. Daarom volg ik met 
behulp van de scholingsvouchers 
een koksopleiding. Zo leer ik de 
kneepjes van het vak!

Lisa (28)

Een nieuwe uitdaging werkt motiverend. 

Persoonlijke ontwikkeling houdt je jong en fit.

Je kan kennis en ervaring opdoen in een  
andere sector.

Een extra opleiding staat goed op je cv. 

Meer zekerheid op een baan in de toekomst.
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Ik werk al ruim veertig jaar in 
de boomkwekerij. Dat is zwaar 
werk en dat begint mijn lichaam 
ook te voelen. Ik heb natuurlijk 
wel nog negen jaar te gaan tot 
mijn pensioen. Daarom volg ik 
op advies van mijn omgeving 
een opleiding tot bedrijfscoach. 
Daarbij komt mijn ervaring goed 
van pas.

Jan (58)

Hoe vraag je subsidie aan?
Het budget dat je ontvangt voor om- of bijscholing, komt van het fonds 
Colland Arbeidsmarkt. Meer informatie over dit fonds vind je op  
www.collandarbeidsmarkt.nl.

Een scholingsvoucher vraag je online aan

Het gaat als volgt:

Stap 1
Ga naar www.collandadministratie.nl en klik op 
‘Scholingsvouchers’. Daar vind je het Colland 
Administratie Systeem (CAS) waar je je huidige 
functie doorgeeft en het budget aanvraagt. 

Stap 2
Het door jou ingevulde aanvraagformulier moet 
goedgekeurd worden door het bestuur van  
Colland Arbeidsmarkt. Je hoort zo snel mogelijk 
via de administratie of je aanvraag wordt 
toegekend. 

Let op: Zorg dat je alle gegevens op het aanvraag
formulier invult. Incomplete aanvraagformulieren 
die binnen twee maanden na indiening nog niet zijn 
aangevuld, worden niet in behandeling genomen. 

Stap 3
Als je aanvraag is goedgekeurd, hoor je welk 
bedrag je ontvangt nadat je de cursus hebt gevolgd. 
Per werknemer geldt een maximale vergoeding van 
€ 1.500. Na de goedkeuring kun je starten met de 
cursus. 

Stap 4
Als je cursus is afgelopen, declareer je de kosten  
bij Colland. Daarvoor moet je het betaalbewijs 
uploaden, evenals de factuur van de school waar  
je de cursus hebt gevolgd. Op die factuur staat je 
eigen naam vermeld en de naam van de cursus of 
opleiding. Nadat je declaratie is goedgekeurd, 
ontvang je een email via CAS waarin staat wanneer 
de vergoeding wordt uitbetaald. De vergoeding 
hangt af van het factuurbedrag en is maximaal 
€ 1.500. 

Let op: De aanvraag en de declaratie van de cursus 
moeten twee maanden na de laatste cursusdag 
ontvangen zijn door het fonds Colland Arbeidsmarkt. 
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Meer weten? 
Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op www.collandarbeidsmarkt.nl.
Wil je iemand persoonlijk spreken? Bel dan met de backoffice van Colland Arbeidsmarkt, tel. (077 – 320 20 00).
Je kunt ook contact opnemen met één van de aanspreekpunten in je eigen sector:
Mariëlle Mulder, scholingsconsulent Hard Fruit en Zacht Fruit | 06 – 57 64 34 58
Hans Schilders, scholingsconsulent Akkerbouw en Vollegrondsgroenteteelt | 06 – 30 60 14 25
Piet Verhoeven, scholingsconsulent Boomkwekerij | 06 – 30 10 80 49
Stan van Oers, contactpersoon Bloembollenteelt | 0252 – 53 69 53

De scholingsvouchers Open Teelten worden mede mogelijk gemaakt door:

Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.  
Kijk voor de volledige regeling en het reglement op www.collandarbeidsmarkt.nl. 


