
 

 

Een andere baan buiten de beveiliging? 

Een andere baan buiten de beveiliging! 

 

Vraag je je wel eens af: 

− Waar sta ik over 5 jaar? 

− Wil ik dit werk tot mijn pensioen blijven doen? 

− Eigenlijk wil ik ander werk doen! 

− Is er een potje waar ik een beroep op kan doen? 

 

Lees dan even verder. 

 

Sociale partners de beveiligingsbranche stellen geld beschikbaar voor beveiligers die een 

opleiding willen volgen om de kans op een baan buiten de beveiliging te vergroten. 

Hiermee willen sociale partners de brede inzetbaarheid van werknemers stimuleren.  

 

Voor wie? 

Alle werknemers in de beveiligingsbranche, die onder de cao particuliere beveiliging 

vallen, kunnen zich aanmelden voor het scholingstraject. 

 

Waar? 

De scholing kan in heel Nederland gevolgd worden. Vraag is wat je wilt studeren en hoe 

je dat succesvol kunt doen. Daarin zullen de professionals van JAMES begeleiden.  

 

Voorwaarden 

Om in aanmerking te komen voor het scholingsbudget zijn er regels. 

Voor de beveiliger geldt: 

− Je werkt minimaal 1 jaar als beveiliger bij een beveiligingsbedrijf 

− Je hebt voldoende vrije tijd om de opleiding te volgen 

− Er is werk te vinden in je ‘nieuwe’ vak 

− Je beheerst de Nederlandse taal goed 

 

Ja ik wil 

Als je in aanmerking wilt komen voor een opleiding die betaald wordt door SFPB, meld je 

dan aan bij JAMES. Via deze link laat je weten: 

 

− Welke opleiding je wilt volgen 

− Waarom je voor deze opleiding gaat 

− Bij welk beveiligingsbedrijf je werkt 

 

Vervolgens nodigt JAMES je uit voor een gesprek. Daaruit volgt een advies. Het advies 

wordt gedeeld met een commissie die bepaalt wie een opleiding mag gaan volgen. Van 

SFPB hoor je of je de opleiding kunt gaan doen. Let wel: ongeveer 40 beveiligers 

kunnen gebruikmaken van het budget. Als het geld op is, kun je hier geen beroep meer 

doen op. 

 

Vragen? 

Voor inhoudelijk vragen neem dan contact op met Jamesloopbaan. 

 
 
 
 
Het scholingsbudget wordt mogelijk gemaakt door sociale partners in de beveiligingsbranche: FNV Beveiliging, 

De Unie Security, CNV Beveiliging en de Nederlandse Veiligheidsbranche. 

https://www.beveiligingsbranche.nl/links/
https://jamesloopbaan.nl/sector/sector-beveiliging/
https://www.beveiligingsbranche.nl/upload/Reglement%20scholingsproject.pdf
https://jamesloopbaan.nl/sector/sector-beveiliging/
https://jamesloopbaan.nl/sector/sector-beveiliging/
https://jamesloopbaan.nl/sector/sector-beveiliging/

