Een professionele carrièreswitch
naar een andere toekomst
B² transities is een sectorale voorziening binnen de
bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbranche.
Dakdekkers/werknemers, die vallen onder de
werking van de CAO BIKUDAK, kunnen vanuit een
preventieve gedachte deelnemen in B² transities.
Uitgangspunt is dat werknemers gezond oud moeten
kunnen worden. Kan dat niet als dakdekker, dan
mogelijk ergens anders in een andere baan, eventueel
ook buiten de sector.
Het doel is tweeledig:
1.

2.

coördineren en uitvoeren van activiteiten
gericht op het langer en gezond kunnen
blijven werken in de eigen functie;
voorkomen van voortijdige uitval uit het
arbeidsproces door tijdige transitie naar
een andere functie/baan.

Werkwijze:
 B2 transities levert individueel maatwerk
(begeleiding, omscholing, arbeidsmarktverkenning, ondersteunen bij solliciteren);
 er wordt samengewerkt met ervaren
dienstverleners op het terrein van
loopbaanadvisering.
Zodra werkgever en werknemer hebben ingestemd met
deelname aan B2 transities volgt er een intakefase, waarin
ook een online loopbaanverkenner wordt afgenomen.
Er wordt een overeenkomst voor 6 maanden met
B2 transities aangegaan.
Daarna gaat het om het vinden van een geschikte functie/
baan. Ook hierin vindt ondersteuning en bemiddeling
plaats. Zo wordt onder andere de zelfredzaamheid bij het
solliciteren getraind.
Stages of werkervaringsplaatsen kunnen van onschatbare
waarde zijn. Zodoende kan er met behoud van het eigen
salaris aan een nieuwe functie of baan worden
‘gesnuffeld’.
Win-winsituatie, want:
 langdurige rompslomp en kosten, als gevolg van
ontslagprocedures/instroom WIA, worden
voorkomen;
 werknemers blijven langer en gezond aan het
werk door zelfregie op eigen loopbaan.

Gevraagd van de werkgever:

De werkgever
 is bereid de deelnemer (zijn werknemer)
op aangeven van B2 transities geheel of
gedeeltelijk vrij te stellen van werk;
 betaalt de loonkosten conform cao door;
 levert een financiële bijdrage in de kosten
van € 2.700,00 excl. btw.
Gevraagd van de werknemer:
De werknemer
 is bereid te veranderen;
 heeft een flexibele werkhouding;
 toont veel energie en betrokkenheid.
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