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WERKLOOS? DOE MEE AAN 
FIT VOOR DE ARBEIDSMARKT

Werkloos? Doe dan mee aan Fit voor de Arbeidsmarkt en 
vergroot je de kans op een nieuwe baan. Schrijf je meteen in! 
Alleen of samen met je collega’s.

VOOR WIE?
Fit voor de Arbeidsmarkt is voor werk-

nemers uit de bouw die werkloos zijn 

geworden. Bijvoorbeeld omdat uw 

bedrijf failliet is gegaan en er geen geld 

is voor een sociaal plan. Of als uw werk-

gever geen afspraken met FNV Bouw 

wil maken over ondersteuning aan de 

werknemers die ontslagen worden. Uw 

leeftijd, opleiding of gezondheidstoe-

stand maken niet uit. Fit voor de 

Arbeidsmarkt is ervoor iedereen die op 

zoek wil naar een nieuwe baan. 

WAT IS HET DOEL? 
Het doel is om uw kans op succes bij het 

vinden van een nieuwe baan te 

vergroten. Als u meedoet aan Fit voor 

de Arbeidsmarkt krijgt u antwoord op 

vragen als: hoe ziet de arbeidsmarkt 

eruit? Hoe kom ik in contact met 

bedrijven en hoe krijg ik ze zover dat ze 

me een baan aanbieden? Wat zijn mijn 

sterke en zwakke punten? En wat kan ik 

nog verbeteren? Welke onder steuning is 

geregeld in de cao? 



HOE WERKT HET?
Fit voor de Arbeidsmarkt bestaat uit 

vier workshops van een professionele 

trainer. U neemt met een vaste groep 

van 10 tot 15 mensen deel. De 

workshops duren een ochtend of een 

middag per keer. U doet zelf actief mee 

met gesprekken, oefeningen en kleine 

opdrachten. Soms krijgt u een 

praktische huiswerkopdracht. In totaal 

bent u maximaal één tot anderhalve 

maand bezig met de workshops.

EN NA AFLOOP?
Fit voor de Arbeidsmarkt helpt u op 

weg. Maar het vinden van een baan zal 

voor de meeste mensen nog wel langer 

duren. Als uw groep plannen maakt om 

na afloop van de workshops elkaar te 

helpen of te stimuleren, kan FNV Bouw 

dat ondersteunen. U kunt met uw 

trainer bespreken wat u kunt doen om 

na afloop van de workshops uw kans op 

een baan te vergroten. 

MEEDOEN?
Opgeven kan bij de regiobestuurder of 

het kaderlid die u hebben geïnformeerd 

over Fit voor de Arbeidsmarkt. Als u zich 

samen met collega’s opgeeft, kunnen de 

workshops snel van start gaan. U kunt 

zich ook individueel opgeven. We 

moeten dan alleen wachten tot er 

voldoende aanmeldingen zijn om een 

groep te laten starten. 

Geef u op via de aanmeldbon voor 

leden. Of stuur een mailtje naar  

abb.secretariaat@fnvbouw.nl.  

ALLEEN VOOR LEDEN? 
Fit voor de Arbeidsmarkt is alleen voor 

leden van FNV Bouw. Als u geen lid 

bent, vragen we u voor een jaar lid te 

worden. Geef u dan op met de 

aanmeldbon voor niet-leden.  

Fit voor de Arbeidsmarkt is onderdeel van het sectorplan Bouw. Dat is een afspraak tussen werkgevers, 

de vakbond en de overheid om vakkrachten voor de sector te behouden. De helft wordt gefinancierd 

door de sector en de andere helft door het ministerie van SZW. www.sectorplanbouwinfra.nl



1. GEGEVENS
 
 Naam en voorletters m/v

 Adres

 Postcode + woonplaats 

 Telefoonnummer

 E-mailadres*

 Geboortedatum  

2. WERKGEVERSGEGEVENS
 

 Werkte bij 

 Functie/beroep

 BSN-nummer

 Ontslagdatum
 

 PLAATS DATUM HANDTEKENING

 

  *  Door uw e-mailadres te geven, stemt u in met het privacy statement van FNV Bouw.  
De tekst vindt u op fnvbouw.nl

  Stuur de bon op naar FNV Bouw, Antwoordnummer 13, 3440 VB Woerden (postzegel niet nodig).

    JA, IK BEN LID EN WIL GRAAG MEEDOEN

AANMELDBON VOOR LEDEN

14153



 

1. GEGEVENS
 
 Naam en voorletters m/v

 Adres

 Postcode + woonplaats 

 Telefoonnummer

 E-mailadres*

 Geboortedatum Nationaliteit 

2. WERKGEVERSGEGEVENS
 

 Werkte bij 

 Functie/beroep

 BSN-nummer

 Ontslagdatum
 

3. BETAALWIJZE  (aankruisen wat van toepassing is)
 

     Ik betaal met een doorlopende machtiging en geef FNV Bouw toestemming om  
maandelijks de contributie door mijn bank van mijn rekening af te laten schrijven.

  Rekeningnummer (IBAN)   BIC (voor buitenlandse rekening)
 
 

   Wij informeren u uiterlijk 5 dagen van tevoren over de datum van de eerste SEPA afschrijving. Als u  
het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze binnen 8 weken laten terugboeken. 

     Ik betaal per acceptgirokaart (toeslag verschuldigd).

 PLAATS DATUM HANDTEKENING

 

  *  Door uw e-mailadres te geven, stemt u in met het privacy statement van FNV Bouw.  
De tekst vindt u op fnvbouw.nl

  Stuur de bon op naar FNV Bouw, Antwoordnummer 13, 3440 VB Woerden (postzegel niet nodig).

    JA, IK WIL MEEDOEN EN BEN NOG GEEN LID, MAAR IK WORD MINIMAAL  
EEN JAAR LID VAN FNV BOUW

AANMELDBON VOOR NIET-LEDEN

14153
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