
Het moet vanzelfsprekend worden dat iedereen zich t�dens z�n of haar loopbaan 
bl�ft ontwikkelen. Dat mensen meer invloed ofwel regie kr�gen op hun loopbaan en 
zich kunnen aanpassen aan veranderingen op de arbeidsmarkt.

Op de arbeidsmarkt doen zich flinke verschuivin-
gen voor in gevraagde kennis en vaardigheden, 
onder meer door trends zoals digitalisering, auto-
matisering, technologisering, verduurzaming en 
de energie- en klimaattransities. In diverse secto-
ren is er daarom sprake van krapte. Tegel�kert�d 
kan een deel van de werkzoekenden niet aan werk 
komen en dreigen anderen hun baan te verliezen.

Twente investeert daarom in een Leven Lang 
Ontwikkelen via Twents Fonds voor Vakmanschap.  

Dit fonds, biedt inwoners van Twente een kans 
om zich te bl�ven ontwikkelen en de eigen positie 
op de arbeidsmarkt te versterken. Door om-, b�- of 
herscholing in een vakrichting maximaal tot en met 
MBO niveau 4. Zowel werkenden, ZZP-ers en niet 
werkenden, die maximaal een MBO 4 diploma 
hebben, kunnen gebruik maken van Twents Fonds 
voor Vakmanschap, waar ze een scholingscheque 
kunnen ontvangen voor een opleiding, training 
en/of cursus. 

Hoe doen we dit samen?
 Door samen de kosten voor scholing van werknemers te dragen. De scholingskosten voor 
 opleidingen, trainingen en/of cursussen, maximaal tot en met MBO niveau 4, worden voor 50%    
 gefinancierd door Twents Fonds voor Vakmanschap. De andere 50% door jou als werkgever.

 Door ambassadeur te worden van een Leven Lang Ontwikkelen. Je werknemers en collega’s te    
 vertellen over Twents Fonds voor Vakmanschap en je als ondernemer in Twente aan te sluiten b�   
 IKBINDR Zakel�k. Een platform waarmee werkgevers samen de toekomst aan het nu verbinden, 
 door te investeren in LLO. 

 Hiermee kunnen we de uitdagingen van tekorten op de arbeidsmarkt aan en kunnen werknemers   
 zich bl�vend ontwikkelen in hun eigen vakgebied. Zo houden we samen onze regio arbeidsfit. 
 Daar staan we voor. Alle werkgevers in Twente!

Word jij ambassadeur en lid van IKBINDR Zakelijk? 
Neem dan contact op met ikbindr@twentsfondsvoorvakmanschap.nl. 

Je ontvangt van Natascha of Caroline alle informatie over het lidmaatschap, een HR pakket om je 
werknemers te stimuleren een scholingscheque aan te vragen en het IKBINDR Zakel�k keurmerk, 
voor op je deur en op je website. Ook vragen we je samen op social media aandacht te besteden aan 
je lidmaatschap en waarom LLO voor jou als werkgever belangr�k is. Om zo samen meer aandacht 
te genereren voor de arbeidsmarkt van nu en in de toekomst. 

www.twentsfondsvoorvakmanschap.nl
www.ikbindr.nl
www.ikbindr.nl/zakel�k

Edwin Kamp
Manager Twents Fonds voor Vakmanschap 

Via de publiekscampagne IKBINDR wordt 
de doelgroep getriggerd en gemotiveerd om te 
investeren in zichzelf, door gebruik te maken van 
de kans die Twents Fonds voor Vakmanschap 
biedt. 

Leven Lang Ontwikkelen zorgt ervoor dat kennis 
en vaardigheden van werkenden en werkzoeken-
den, goed aansluiten b� de banen van nu en de 
toekomst. Door het bevorderen van modern 
vakmanschap, functioneert de arbeidsmarkt beter 
en wordt deze inclusiever. Bovendien st�gt zo de 
arbeidsproductiviteit. Ook stimuleert dit innovatie, 
intersectorale mobiliteit, samenwerking en draagt 
het b� aan een aantrekkel�k vestigingsklimaat. 

Word liden maak Twenteslimmer

Een Leven Lang Ontwikkelen!
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