FCB-aanbod 2022
Fonds Collectieve Belangen
voor het Kartonnage- en
Flexibele Verpakkingenbedrijf
Investeren in een vitale toekomst? Dat hoef je niet alleen te
doen. Een overzicht van het FCB-aanbod in 2022.
Goed vakmanschap, vitale en gemotiveerde mensen vormen de basis voor gezonde en productieve bedrijven, ook in
de Kartonnage- en Flexibele Verpakkingen. Hoe zorg je er als werkgever voor dat werknemers goed, gemotiveerd en
gezond kunnen blijven werken, óók als zij ouder worden? En hoe zorg je er als werknemer voor dat je bij blijft in je
vak en vitaal blijft? En hoe blijf je als bedrijf aantrekkelijk voor nieuw talent? Dat kan door samen te investeren in
vakmanschap, leiderschap en vitaliteit. FCB kan daarbij helpen.

Subsidie op opleidingen, trainingen en cursussen
FCB vindt het belangrijk dat werknemers in de sector zich blijven ontwikkelen en scholen.
Hiervoor is de Stimuleringsregeling Scholing en Ontwikkeling in het leven geroepen. Deze
regeling biedt jou de mogelijkheid om een tegemoetkoming te ontvangen in de kosten
voor trainingen, cursussen en opleidingstrajecten die de vakbekwaamheid van werknemers
bevorderen. Alleen voor BHV- en EHBO-cursussen kan geen subsidie worden aangevraagd.
Zowel werkgevers, als individuele werknemers kunnen subsidie aanvragen.

Kosten
Subsidie van 50% van de opleidingskosten, zolang het binnen het jaarlijkse budget valt dat
door het bestuur is vastgesteld. Bekijk voor de voorwaarden het reglement op de FCB-website.

Tip
De subsidie geldt voor alle soorten opleidingen: van opleidingen voor machine operator, veiligheidsopleidingen, logistieke opleidingen of leiderschapstrainingen tot taalcursussen of trainingen in
digitale zelfredzaamheid.

FCB-aanbod 2022
Loopbaanadvies
FCB ondersteunt werkgevers en werknemers in de sector met professioneel loopbaanadvies om gezond en
met plezier te kunnen blijven werken en zich te kunnen blijven ontwikkelen. Met een loopbaanadviestraject
krijgen werknemers meer inzicht in hoe ze in hun werk staan, welke kansen ze zelf zien en wat ze zelf al
kunnen doen om ook op langere termijn gezond en met plezier te kunnen blijven werken. Ook als een
werknemer niet meer op de goede plek zit en iets anders zou willen, kan loopbaanadvies uitkomst bieden.

Kosten
FCB vergoedt de kosten van een professionele loopbaancoach tot € 1.500,- per medewerker, zolang het
binnen het jaarlijkse budget valt dat door het bestuur is vastgesteld.
Werknemers mogen eens in de vijf jaar gebruik maken van deze vergoedingsregeling.
Zowel de werkgever, als de werknemer zelf kan de vergoeding bij FCB aanvragen.

Tip: doe de Online loopbaancheck
FCB heeft ook een online loopbaancheck ontwikkeld. Binnen vijf minuten weet je waar je in je loopbaan staat.
Ben je fit, tevreden en ervaar je werkplezier? Je krijgt tips op welke manier je je huidige functie langer kunt
volhouden. Direct na afloop ontvang je de uitslag. Een meer compleet rapport met adviezen ontvang je, als je dat
wilt, per e-mail. FCB stelt de loopbaancheck kosteloos op de website beschikbaar voor iedereen uit de sector.

Leiderschapsprogramma: ‘Aan de praat!’
Leidinggevenden spelen een cruciale rol als het gaat om een leven lang leren. Het voeren
van een goed ontwikkelgesprek tussen leidinggevende en werknemer kan lastiger zijn dan
het lijkt. Hoe motiveer je je werknemers om zich te blijven ontwikkelen, welke afspraken
kun je maken en hoe zorg je ervoor dat werknemers hun vakmanschap en plezier in het
werk behouden?
FCB heeft voor de sector een speciaal leiderschapsprogramma ontwikkeld, gericht op het
voeren van het ontwikkelgesprek tussen leidinggevende en werknemer. Het leiderschapsprogramma: ‘Aan de praat!’ bestaat uit een werkboek voor leidinggevenden, een werkboek
voor medewerkers en een praatplaat.

Kosten
Het werkboek en de praatplaat zijn gratis te downloaden op de website.
Liever een papieren versie van het werkboek? Vraag deze dan kosteloos aan.

Tip
Het goede gesprek voeren kan lastiger zijn dan je denkt. Op basis van het werkboek is ook een
speciale workshop voor leidinggevenden ontwikkeld, waarin deelnemers op basis van de Aan
de praat!-methode hun gespreksvaardigheden kunnen verbeteren. De kosten voor de workshop
kun je via de FCB Stimuleringsregeling voor 50% vergoed krijgen.
Heb je interesse in deze incompany workshop? Neem dan contact op met FCB voor meer
informatie.

Financieel advies
Wie 50-plus is en zijn hele leven heeft gewerkt, heeft een groot deel van de loopbaan
achter de rug. Het is dan belangrijk vooruit te kijken en na te denken over de vraag
hoe je invulling wilt geven aan het werkzame leven tot aan je pensioen. Misschien wil
je minder gaan werken, of eerder stoppen met werken? Belangrijk is inzicht te krijgen
in de financiële gevolgen van jouw wensen. Dat bepaalt wat haalbaar is en wat niet.
Persoonlijke adviesgesprekken geven inzicht in jouw financiële situatie. Het adviestraject bestaat uit een persoonlijk gesprek bij de deelnemer thuis om gegevens en
wensen te inventariseren en de uitkomsten van de inventarisatie en de haalbaarheid
van je wensen te bespreken.

Kosten
Voor 2022 heeft FCB 50 financiële planningstrajecten beschikbaar voor werknemers
van 50 jaar en ouder. De trajecten worden uitgevoerd door OFA (Onafhankelijk
Financieel Adviseurs). De kosten van deze adviestrajecten worden volledig door
FCB betaald.

Gezondheids- en vitaliteitschecks
Met een gezondheids- en vitaliteitscheck krijgen medewerkers inzicht in de eigen gezondheid, vitaliteit en inzetbaarheid
en ontvangen zij persoonlijk advies over wat zij kunnen doen om de gezondheid en vitaliteit te verbeteren. Het instrument
geeft werkgevers inzicht in werkgerelateerde risico’s, zodat op tijd preventieve maatregelen kunnen worden genomen.
De inhoud van de check bestaat meestal uit een uitgebreid vragenlijstonderzoek over gezondheid, vitaliteit, leefstijl en
werkbeleving, fysieke testen, een persoonlijk adviesgesprek en een bedrijfsadviesgesprek.

Kosten
Voor 2022 heeft FCB 250 gezondheids- en vitaliteitschecks beschikbaar voor werknemers. De checks worden uitgevoerd
door OVGM of Tigra. De kosten van deze adviestrajecten worden tot een maximum van € 200,- per medewerker volledig
door FCB betaald.

Tip
Wil je als bedrijf met het thema Gezondheid aan de slag, dan is het aanbieden van de checks een goede eerste stap.

Safety Checks: een veilige werkplek voor iedereen
Wil je aan de slag met de veiligheid binnen je organisatie? Maak dan gebruik van de mogelijkheid om kosteloos
een Safety Check te laten uitvoeren. Een Arbodeskundige (safety checker) vanuit de sector komt dan langs voor
een intakegesprek met de leiding van het bedrijf en een personeelsvertegenwoordiging. Daarna maken zij een
rondgang door het bedrijf en nemen de bevindingen met jullie door. Na afloop volgt een verslag.

Kosten
Voor bedrijven in de sector is de Safety Check gratis, omdat FCB de kosten voor haar rekening neemt. Heb je
interesse in een Safety Check? Neem dan contact op met Kartoflex of het Verbond Papier & Karton.

Tip
Samen met de partners in het Verbond Papier & Karton zet FCB zich via Kartoflex actief in voor veilig en gezond
werken. Het doel is om grip te krijgen op veiligheidsrisico’s en te blijven verbeteren. Dat doen we door kennis en kunde
op veiligheidsgebied met elkaar te delen en optimaal te benutten. Zo werken we samen aan een veilige en gezonde
werkplek voor iedereen. Kijk voor meer informatie ook op www.kartoflex.nl en www.verbondpk.nl.

www.fcb-verpakkingen.nl

expeditie

Wil je als werkgever, HR of OR zelf aan de slag met duurzame inzetbaarheid in jouw bedrijf? Expeditie
DIY is een handige toolkit om je op een leuke en inspirerende manier op weg te helpen bij het werken
aan duurzame inzetbaarheid. De toolkit Expeditie DIY is je reisbegeleider. In de toolkit vind je verschillende werkbladen die je stap voor stap begeleiden tijdens de expeditie. Naast de verschillende stappen
vind je op de werkbladen allerlei slimme tips, handige hulpmiddelen en interessante inspiratie.

Kosten
De toolkit is gratis te downloaden op de website.
Liever een papieren versie van de toolkit? Vraag deze dan kosteloos aan.
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Toolkit Duurzame inzetbaarheid DIY
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Een sterk en bevlogen team samenstellen
Stakeholders overtuigen
Werkgever of directie overtuigen
Management en leidinggevenden overtuigen

Wie kunnen gebruik maken van het aanbod
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Goede samenwerkingsafspraken maken
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FCB is een Stichting van en voor werkgevers en werknemers in de Kartonnage- en Flexibele Verpakkingen.
Knelpunten in kaart brengen
Alle werkgevers en werknemers die vallen onder de cao Fonds Collectieve Belangen Kartonnage- En FlexibeleLeeftijdsopbouw personeelsbestan
Verpakkingenbedrijf kunnen subsidie aanvragen voor werknemers die werkzaam zijn in een functie tot
Op tijd kunnen inspringen op vera
Behoeften medewerkers in verschi
170 ORBA-punten.
levensfasen

Reisdoelen bepalen

De subsidie of de activiteiten kunnen worden aangeboden zolang deze binnen het jaarlijkse budget vallen dat
door het bestuur is vastgesteld.

Meer informatie
Wil je meer weten, subsidie aanvragen of je aanmelden voor activiteiten?
Ga dan naar: www.fcb-verpakkingen.nl
FCB Kartonnage- en Flexibele Verpakkingen
info@fcb-verpakkingen.nl
www.fcb-verpakkingen.nl
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