
Blijf bij in je vak, volg een leuke training!
Ben jij kapper, werk je in een kapsalon en vind je het leuk om iets 
te leren door een training, cursus of workshop te volgen of om de 
Nederlandse Haarlijn of een vakbeurs te bezoeken? Dan is er voor jou 
goed nieuws! Vanaf 1 januari 2015 heb je als werknemer namelijk recht 
op een opleidingsbudget van € 200,-. FNV MOOI heeft samen met de 

ANKO en CNV Vakmensen in de CAO voor 
het Kappersbedrijf bepaald dat iedere 
werknemer in de kappersbranche de kans 
moet krijgen om een vakgerichte opleiding, 
training of cursus te volgen. Hierbij kun je 
denken aan een training, cursus of workshop, 
maar dus ook aan het bezoeken van een 
vakbeurs. Tot € 200,- betaalt jouw werkgever, 
je hoeft dit dus niet zelf te betalen!

Maar ook voor je werkgever is er goed nieuws. Als jij een cursus volgt of 
een vakbeurs bezoekt, kan hij of zij 50% (tot een maximum van € 100,- 
per werknemer) van jouw kosten vergoed krijgen. Deze vergoeding wordt 
door het Brancheplatform Kappers, waar FNV MOOI deel van uitmaakt, 
aan jouw werkgever betaald.

Zin om wat te leren? Bel voor de exacte regels en voor meer informatie 
met FNV MOOI op 030 – 231 42 21 of kijk op fnvmooi.nl. Op de website 
brancheplatformkappers.nl vind je informatie en formulieren om de 
opleidingssubsidie aan te vragen. 

Maar ook is er geld voor een loopbaancheck, lees daarom vlug verder.

Ben jij kapper in loondienst? Let dan op! 

Opleidings- en loopbaanchecksubsidie
FNV MOOI 
030 – 231 42 21
info@fnvmooi.nl 
Volg ons op 
Facebook 
& Twitter

Van 1 januari 2015 tot 1 juli 2016 kun jij aanspraak maken op € 200,- voor een 
vakgerichte opleiding, training of cursus. Gedurende het eerste half jaar van 2015 
beslis jij zelf over de keuze voor invulling van dit opleidingsbudget, daarna moet het 
in overleg met je werkgever.

Kijk ook eens 
bij het cursus
aanbod van de 
MOOI Academie 
op fnvmooi.nl

Meer informatie op fnvmooi.nl 
of brancheplatformkappers.nl 

Opleidingssubsidie



Nachtegaalstraat 37
3581 AC Utrecht

Geknipt voor je toekomst? Doe de loopbaancheck!
Denk je ook weleens verder na over je werk? Gewoon omdat je toe bent 
aan een nieuwe uitdaging of omdat er lichamelijke klachten zijn waardoor 
je van beroep wilt veranderen? Of omdat jouw werkgever denkt dat jij veel 
meer kan en hij jou wil laten doorgroeien? Doe dan een loopbaancheck! 

FNV MOOI heeft met de andere cao-partijen afgesproken dat je in de 
periode van 1 januari 2015 tot 1 juli 2016 geholpen kunt worden om te 
achterhalen wat je wilt en wat je mogelijkheden zijn; niet alleen binnen het 
kappersvak maar ook daarbuiten. 

Werk jij drie jaar of langer als kapper bij een kapsalon? Dan kun je een 
financiële vergoeding ontvangen voor een vrijwillige loopbaancheck bij een 
loopbaanbedrijf naar keuze. Het Brancheplatform Kappers, waar FNV MOOI 
deel van uitmaakt, betaalt jou een vergoeding tot maximaal € 750,-. 

Bel voor de exacte regels en voor meer infor matie met FNV MOOI  
op 030 – 231 42 21 of kijk op fnvmooi.nl of op de website 
brancheplatformkappers.nl.

Denk eens na over je werk, je bent er nooit te oud voor!

€ 200, opleidingsbudget en maximaal 
€ 750, vergoeding voor een loopbaancheck

Loopbaanchecksubsidie


