
Even voorstellen: wij zijn Doorzaam, het fonds van de uitzendbranche. 
We zijn er voor jou als uitzendorganisatie en voor uitzendkrachten. 

Wij geloven dat elke uitzendkracht vitaal, veilig, vaardig en met plezier het 
werk moet kunnen (blijven) doen. Daarom bieden wij verschillende diensten 
aan die helpen bij het ontwikkelen van de duurzame inzetbaarheid van 
uitzendkrachten. En deze diensten zijn voor uitzendorganisaties die afdragen 
aan SFU gratis!

Kwaliteit van werk wordt vaak beter wanneer uitzendkrachten zich ontwikkelen 
en nieuwe vaardigheden leren. En uitzendkrachten zijn meer tevreden 
wanneer je rekening houdt met een veilige werkplek, hun gezondheid en 
financiële zekerheid. 

Wij bieden verschillende diensten aan die hierbij helpen. En voor jou als 
uitzendorganisatie die afdraagt aan SFU zijn deze diensten gratis.

Kijk snel op de achterkant van deze flyer voor een greep uit onze 
diensten of plan meteen een adviesgesprek in met een van onze 
consultants. 020 655 82 16
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Wil je uitzendkracht zichzelf verder ontwikkelen?
Dan is het Ontwikkelbudget iets voor 
jouw uitzendkracht. Met dit budget kun 

  seitnevretni leeutneve ne gnihcaoc ej
inzetten die de duurzame ontwikkeling 
van de uitzendkracht bevorderen (nu en 
in de toekomst). -

 

Het Ontwikkelbudget is een vergoeding t.w.v. €2500,--

Uitzendkracht omscholen naar een kansrijk beroep?
Dan is er het Persoonlijk Kansberoep-
budget voor je uitzendkracht. Dit is een 
tegemoetkoming in de opleidingskosten 
die gemaakt worden om de uitzend-
kracht om- of bij te scholen voor of naar 
een kansrijk beroep. Bijvoorbeeld van 

-
medewerker naar procesoperator. Er is 
veel mogelijk. 

Heeft je uitzendkracht matige kennis van onze taal?
Dan is het Nederlands Taalbudget per-
fect voor jouw uitzendkracht. Dit is een 
tegemoetkoming in de opleidingskosten 
die gemaakt worden zodat de uitzend-
kracht de Nederlandse taal machtig 
wordt. De opleiding heeft als doel het 
vergroten van de kennis van de Neder-
landse taal op de werkvloer.

Het Nederlands Taalbudget is een vergoeding t.w.v. €1500,--

Dit kunnen meerdere interventies 
zijn, tot het maximum van het 
budget. 

Een greep uit onze diensten:

Het Persoonlijk Kansberoepbudget is een vergoeding t.w.v. €1500,--


