
Richtinggevende 

doelen  

SMART doelen 

Missie 

Operationalisatie 

Contactgegevens, 

kerncijfers 

Samenwerkingspartners 

 

Vakopleiding Carrosseriebedrijf (VOC), Cintec 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Maatregel 1: 

Mobiliteitscentrum 

 

Het opzetten van 

een mobiliteits-

centrum voor het 

begeleiden van 

medewerkers die 

hun baan kwijt raken 

naar een andere 

baan in de branche 

of elders in de 

techniek: 

- Inrichten  

  mobiliteitscentrum 

- Intake 

- Ondersteuning en  

  begeleiding 

- Outplacement, met  

  een budget voor  

  om-/bijscholing 

 

Uitvoering: een 

nader te selecteren 

derde partij 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thema 1: Mobiliteit en duurzame inzetbaarheid 

 

Sectorplan Carrosserie 
Doorlooptijd: 2 jaar 

1 april 2014 – 1 april 2016 

 

Sectorale ambitie 

Maatregel 1: 200 

deelnemers worden 

begeleid naar een 

andere baan 

Thema 2: Arbeidsinstroom en begeleiding van jongeren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marktcijfers 

 

Daling aantal bedrijven: -1,5% in 2012 en -0,7% in 2013. Afgelopen tien jaar valt 

er een groei waar te nemen van het aantal kleine bedrijfjes binnen het 

specialistensegment: van 13% naar 24%. 

 

Op 1 januari 2013 waren er in totaal 16.796 dienstverbanden binnen de 

carrosseriebranche, dat is een krimp van bijna 8% ten opzichte van 2012. Het 

aantal dienstverbanden was sinds 2004 nog nooit zo klein. 

 

Toename van de gemiddelde leeftijd: op 1 januari 2013 is deze 39,2 jaar. De 

gemiddelde leeftijd is de afgelopen twee jaar sterker toegenomen dan 

gemiddeld: dit is te wijten aan krimp waarbij jongeren vaak het eerst vertrekken. 

 

Daling aantal leerlingen met 35% in de periode 2008 – 2013. Het gaat hierbij om 

MBO-leerlingen niveau 1 t/m4, die voor het grootste gedeelte (88% in 2012 – 

2013) de opleiding in BBL-variant volgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Maatregel 2: 

Praktijkworkshops 

oudere werknemers 

 

Oudere vakkrachten 

(vanaf 45 jaar) 

worden met de 

reguliere scholing 

veelal niet bereikt. 

Vaak is voor hen de 

techniek (elektronica) 

een drempel en / of 

het leren van theorie, 

lange leerblokken en 

gebruik van e-

learning. Daarbij zijn 

zij niet gewend om te 

denken in termen van 

inzetbaarheid.  Een 

leven lang leren is 

voor hen geen 

‘gemeengoed’. Er 

wordt een andere 

aanpak van scholing 

beproefd voor deze 

doelgroep, namelijk 

workshops/kennis-

avonden. Hiermee 

wordt praktische 

scholing op maat 

geboden in beroeps-

situaties. 

Uitvoering: VOC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het structureel versterken van de arbeidsmarkt door de instroom te vergroten, de BBL 

te versterken en te investeren in de duurzame inzetbaarheid van werknemers 

 

Hoofdaanvrager 

 

Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Carrosserie (OOC) 

Dhr. R. Berden  

r.berden@vocar.nl 

 

Postbus 294 

2170 AG Sassenheim 

 

 

Naar een werkende arbeidsmarkt: 

crisisaanpak en duurzame inzetbaarheid 

Maatregel 3: 

Toekomstgerichte 

scholing 

 

Deze maatregel 

betreft het  

beschikbaar stellen  

van opleidings-  

vouchers aan 

werknemers in de  

branche.  

Werknemers vragen  

in overleg met hun  

werkgever een  

voucher bij OOC  

aan om in te zetten 

op voor hen 

relevante scholing 

opgenomen in de 

Branche Kwalificatie 

Structuur. Een 

voucher vertegen- 

woordigt een 

waarde van 

maximaal € 300.  

 

Uitvoering: OOC 

voert de subsidie-  

regeling uit, 

diverse school- 

opleiders voeren de 

scholing uit,  

bedrijven 

kopen in 

Thema 4: Goed 

werkgeverschap en 

werknemerschap 

Subsidiale kosten:  

€6.494.633 

Subsidiebedrag:  

€2.373.716 

Eigen bijdrage:  

€4.120.917 

Productie:  
Adviestalent in opdracht van het ministerie van 

SZW 
 

www.adviestalent.nl 
 

Contactpersoon: 
Mevr. M. Hoekman 

mch@adviestalent.nl 
 

Maatregel  4: 

Jongeren interesseren voor de 

techniek (VMBO bovenbouw) 

 

Activiteiten om leerlingen  

kennis te laten maken  

met de praktijk van het werken  

in de techniek, hen bewust te  

maken van het perspectief en  

de  mogelijkheden van techni-  

sche vervolgopleidingen: 

- Organiseren van 

interessante lessen 

   techniek op scholen 

   verzorgd door bedrijven 

- Ondersteuning bedrijven  

 bij het opbouwen van  

   relaties met VMBO 

   instellingen. 

- Organiseren van 

 snuffelstages bij 

   technische bedrijven 

- Ontwikkelen van 

 lesmateriaal voor het 

    uitvoeren van 

    keuzevakken in de 

   VMBO bovenbouw voor 

    carrosseriebouw en 

    schadeherstel en 

beschikbaar stellen 

hiervan. 

 

Uitvoering: VOC en Cintec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Maatregel 5: Creëren van extra 

leerbanen 

 

Met deze maatregel wordt gezorgd dat 

het aantal beschikbare leerbanen in de 

branche toeneemt. Er wordt capaciteit 

ingezet voor: 

-  Benaderen bedrijven die    

   geaccrediteerd zijn, maar geen 

    leerwerkbanen beschikbaar stellen,              

   werving en advies 

-  Verbeteren communicatie rond BPV 

-  Invulling open dagen op scholen 

-  Informeren en voorlichten jongeren en 

   ROC’s over de beschikbare  

   hulpmiddelen bij het vinden van een  

    leerwerkbaan 

Uitvoering: VOC en Cintec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Maatregel 6: Uitvalvermindering BBL 

 

Deze activiteit bestaat uit een pakket van: 

-  Aanvullende praktijkscholing van      

   leerlingen 

-  Loonkostensubsidie voor de werkgever  

   voor het in dienst nemen van een BBL- 

   leerling (stimulans en compensatie) 

-  Aanvullende begeleiding en  

   professionalisering van de  

   praktijkopleider en afstemming met de    

   ROC’s (2 sessies per jaar) 

 

Uitvoering: OOC voert de subsidieregeling 

uit. VOC de scholing en begeleiding  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maatregel 2: 600 

oudere werknemers 

(vanaf 45 jaar) 

nemen deel aan 

workshops/ 

kennisavonden  

Maatregel 3: 2.000 

medewerkers 

krijgen scholing 

aangeboden 

Maatregel 4: op 8 

VMBO-scholen 

worden gastlessen 

gegeven 

Maatregel 5: 500 

leerlingen zullen 

instromen in een 

leerwerkbaan 

Maatregel 6: 224 

jongeren tot 27 jaar 

die een BBL-opleiding 

volgen, worden 

begeleid ter 

voorkoming van 

vroegtijdige uitval  

Maatregel 7: 50 

leerbedrijven worden 

intensief begeleid en 

gefaciliteerd 

Maatregel 8: 20 

mensen met een 

achterstand tot de 

arbeidsmarkt worden 

bemiddeld naar werk 

in de sector  

Maatregel 9: 40 

bedrijven doen een 

beroep op een 

verbetercoach om de 

aandacht voor veilig 

en gezond werken te 

vergroten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Maatregel 7: Versterken 

kwaliteit leerbedrijven 

 

Het doel is het voorkomen van 

(toekomstige) uitval van 

leerlingen door te investeren 

in de kwaliteit van 

leerbedrijven. De activiteit 

bestaat uit: 

-  Verkennende gesprekken        

   met erkende leerbedrijven  

   die willen investeren in een  

   betere kwaliteit van de BPV. 

-  Het bieden van  

   aanvullende faciliteiten   

   aan deze bedrijven die      

   bijdragen aan een  

   positieve beleving van    

   de opleiding 

-  Het zorgen voor actuele 

   BPV opdrachtensets,   

   digitaal  instructie- 

   materiaal 

-  Het faciliteren van   

   leerbedrijven  middels   

   extra begeleidingsuren    

   van leerling en  

   praktijkopleider 

-  Financiering van praktijk    

   scholingsdagen, 

   praktijkopleiders- 

   bijeenkomsten 

 

 Uitvoering: VOC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Maatregel 8: 

Instroombevordering 

van mensen met 

achterstand tot de 

arbeidsmarkt 

 

De activiteit bestaat uit: 

-  Het geven van  

   voorlichting aan  

   bedrijven over best    

   practices en          

   specifieke  

   toeleidingstrajecten 

-  Het verzorgen van    

   maatwerktrainingen   

   gericht op de     

   doelgroep 

-  Het verzorgen van  

   specifieke  

   begeleiding aan  

   bedrijven die een  

   medewerker uit  

   deze doelgroep in  

   dienst nemen (3  

   dagen advies) 

-  Het attenderen van  

   bedrijven op  

   subsidiemogelijk- 

   heden 

 

Uitvoering: VOC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Maatregel 9: 

Bedrijfsveiligheid 

 

Bedrijven uit de 

Carrosseriebranche 

kunnen gebruik maken 

van de verbetercoach 

voor telefonische 

informatie en advies  

over speerpunten en 

inzet van hulp-

middelen. De 

verbetercoach bezoekt 

bedrijven en geeft 

voorlichting over de 

inzet van hulp-

middelen uit de 

arbocatalogus 

carrosseriebranche. Hij 

ondersteunt het bedrijf 

bij het opstellen van 

een plan van aanpak 

om de arbeidsrisico's 

structureel te 

verminderen.  

 

Uitvoering: VOC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thema 3: Arbeidsinstroom 

van personen met afstand 

tot de arbeidsmarkt 


