
Investeren 
in medewerkers 
loont,

FCB HELPT HIERBIJ
ONTDEK HET AANBOD VAN 2023 
EN PAK JE KANS!

juist nu!



KOM VERDER MET FCB IN 2023

Blijven leren met subsidie
De wereld verandert in een rap tempo. Technologische 
ontwikkelingen, verdergaande digitalisering, energie- 
transitie en veranderingen op de arbeidsmarkt maken  
dat blijven leren en ontwikkelen belangrijker is dan ooit.  
 
Wil jij jouw vakmensen - jong en oud - een opleiding,  
training of cursus aanbieden? Een vakinhoudelijke  
opleiding, trainingen in veiligheid, logistiek of leider-
schap of speciaal opgezette cursussen om taalvaardig-
heid of digitale zelfredzaamheid bij te spijkeren?  
Vraag dan subsidie aan.

FCB vergoedt 50% van alle opleidingskosten, ook van 
onze branche-erkende vakopleidingen. 

Branche-erkende opleidingen
Voor het werken in de spilfuncties vlakstansen, vouwplak-
ken en flexodrukken zijn branche-erkende opleidingen 
ontwikkeld. Van opleidingen waarin je kennis maakt met 
de sector en de verschillende machines leert kennen  
tot trainingen waarin je zelfstandig (slimmer) leert  
produceren.

In 2023 wordt de workshop ‘Slimmer werken met 
de computer’ volledig door FCB vergoed. 
 
Tijdens deze workshop leren medewerkers in kleine 
groepen efficiënter werken met diverse software, 
precies op maat van de organisatie. Deelnemers 
ontwikkelen zelfvertrouwen in computergebruik, 
leren over de belangrijke aspecten van digitale  
veiligheid en beschikken na de cursus over een 
goede digitale zelfredzaamheid die perfect past  
bij jouw onderneming.

NU: Slimmer werken met de 
computer 100% vergoed

Gemotiveerde vakmensen zijn 
goud waard. Hoe zorg je dat 
jouw medewerkers met de juiste 
kennis en vaardigheden én met 
plezier blijven presteren? 

Gezonde, productieve en gemotiveerde mensen  
vormen de basis voor gezonde en productieve  
bedrijven, ook in de Kartonnage- en Flexibele  
Verpakkingen. Investeren in vakmensen draagt  
bij aan een lager ziekteverzuim, een hogere pro- 
ductiviteit en een sterker imago van jouw bedrijf. 
FCB helpt je hierbij, zodat jij snel verder kunt!



Leiderschap en 
loopbaanadvies
Laat je medewerkers groeien! Een positieve loopbaan-
ontwikkeling is de verantwoordelijkheid van werkgever 
en werknemer. Dat begint met het voeren van een goed 
gesprek tussen leidinggevende en medewerker. Met  
het leiderschapsprogramma ‘Aan de praat’ maak je  
eenvoudig een goede start.
 
Soms kan ook onafhankelijk loopbaanadvies behulpzaam 
zijn. Op kosten van FCB kunnen medewerkers eenmaal in 
de 5 jaar tot een maximum bedrag van € 1.500 loopbaan-
advies inwinnen bij een professionele loopbaancoach. 

Vitaal en gezond 
de toekomst in
Verhoog de vitaliteit in je organisatie! Aandacht voor 
gezondheid en welzijn van medewerkers verlaagt de  
kans op uitval. Bovendien leidt vitaliteit op de werkvloer 
tot een hogere productiviteit en tot minder ziekte- 
verzuim. Wil jij met jouw vakmensen vitaal en gezond de 
toekomst in? Bied met FCB gratis een gezondheids- en 
vitaliteitscheck aan.

Eerdere resultaten laten zien dat 96% van de deelnemers 
de gezondheids- en vitaliteitscheck als zeer zinvol heeft 
ervaren. 84% wil vervolgens zelf aan de slag met het 
vergroten van de eigen vitaliteit. Investeren in vitaliteit 
en gezondheid voor je organisatie is dus meer dan de 
moeite waard.

Financiële rust 
door goed inzicht
FCB biedt in 2023 alle werknemers met vragen of  
zorgen over hun financiële situatie gratis persoonlijk, 
onafhankelijk financieel advies. Zo lever je als werkgever 
een belangrijke bijdrage aan de financiële rust en help je 
medewerkers financieel duurzaam inzetbaar te blijven. 
 
Voor medewerkers aan het einde van de loopbaan levert 
de scan een helder overzicht over wat er mogelijk is  
in pensioenplanning, hypotheekkosten en financiële  
stappen. Maar ook werknemers met financiële zorgen  
in andere loopbaanfasen kunnen met beter inzicht in  
de financiële situatie geholpen zijn. 

Heb je interesse in ons aanbod? 
Meld je dan aan via www.fcb-verpakkingen.nl.



Maak kennis  
met onze uitvoerders

Gebrek aan instroom vormt een 
steeds grotere uitdaging, ook 
voor bedrijven in de specialis-
tische grafische en kartonnage-
sector. Het aanbieden van goede 
scholing is een krachtige tool 
voor personeelsbinding.

Hans Saedt 

GOC, onze branche-
erkende opleider

Alles te weten komen over de mogelijkheden?
Wil je meer weten, een subsidie aanvragen of je aanmelden 
voor de activiteiten van FCB? 
Ga naar www.fcb-verpakkingen.nl 

FCB Kartonnage- en  
Flexibele Verpakkingen
info@fcb-verpakkingen.nl
www.fcb-verpakkingen.nl

D
ruk decem

ber 2022

Stress door zorgen om geldzaken 
heeft een negatieve impact op 
mentale gezondheid en leidt zelfs 
tot verzuim. Wij helpen mensen 
goed inzicht te vergaren in hun 
financiële situatie, creëren rust en 
laten zien welke kansen er liggen.

Daniel Rademaker

OFA over 
Financieel Advies

We zijn geen snelle jongens.  
Met veel geduld begeleiden  
we deelnemers die anders  
buiten de digitale boot vallen. 
In kleine groepen die precies 
op elkaar én de organisatie zijn 
afgestemd.

John van Waard

OLCT, over cursussen in 
digitale vaardigheden 

De gezondheid en vitaliteit van 
jou én je medewerkers zijn de 
sleutel tot succes en duurzame 
inzetbaarheid! Mentale fitheid, 
vitaliteit en positieve feedback 
zijn essentieel en verlagen de 
kans op uitval.

Hennie Oude Vrielink

OVGM over Gezond-
heidsmanagement


