
Op zoek naar 
kraanmachinisten?
Profiteer van aantrekkelijke subsidie om kandidaten op te leiden!

65% 
subsidie 
op het 
lesgeld



Meld je kandidaten nu aan en ontvang 65% 
subsidie op het lesgeld van de opleiding.

Stel, je hebt een chauffeur autolaadkraan of (ballast)chauffeur in dienst die toe is 

aan een volgende stap. Je verwacht dat hij potentie heeft om door te groeien naar 

machinist mobiele (toren)kraan. Leid je medewerker dan nu op tot machinist mobiele 

(toren)kraan mét 65% subsidie. In dit stappenplan leggen we uit hoe het werkt.

1. CHECK DE VOORWAARDEN.

• Je bent aangesloten bij SOOB.

• De kandidaat die je op het oog hebt is bij   

 je in dienst of in dienst bij een ander    

 SOOB-bedrijf voor minimaal 32 uur. 

 De kandidaat draagt ook af aan SOOB.

• De kandidaat is in het bezit van rijbewijs C.

• De kandidaat is geen BBL-leerling.

• Je bent bereid om de kandidaat een contract   

 voor onbepaalde tijd aan te bieden in functie   

 van machinist mobiele (toren)kraan.

2. PRAKTIJKTEST. 

Om vast te stellen of een kandidaat 

kraanmachinist over voldoende ruimtelijk inzicht 

beschikt en een geschikte oog-hand coördinatie 

heeft, kun je een korte praktijktest uitvoeren 

voordat je de kandidaat bij ons aanmeldt. 

Meer informatie hierover vind je op 

www.stlwerkt.nl/ikzoekkraanmachinisten

3. MELD JE KANDIDAAT AAN. 

Je meldt je kandidaat aan via 

www.stlwerkt.nl/ikzoekkraanmachinisten.

• 



4. TESTDAG.

Het is belangrijk om zeker te weten dat jouw 

kandidaat het in zich heeft om een goede 

kraanmachinist te worden. Dat onderzoeken we 

door de kandidaat een aantal testen te laten 

doen op het gebied van taal, reactievermogen, 

concentratievermogen en algemene 

capaciteiten. 

5. ARBEIDSVOORWAARDENGESPREK.

Is de kandidaat geslaagd voor de testdag?  

Dan bied je de kandidaat een arbeids-

overeenkomst aan als machinist mobiele  

(toren)kraan voor onbepaalde tijd (minimaal  

32 uur per week). Dit contract gaat in zodra de 

kandidaat geslaagd is voor de opleiding. Heeft 

de kandidaat al een contract voor onbepaalde 

tijd? Dan wordt dit aangepast naar de functie  

van machinist mobiele kraan of machinist 

mobiele (toren)kraan.

6. SUBSIDIE AANVRAGEN.

Nu kun je subsidie aanvragen voor de  

opleiding van de kandidaat. Dat doe je via 

www.soobsubsidiepunt.nl. Hier vind je ook de 

voorwaarden voor deze subsidieregeling.

7. AANMELDEN OPLEIDING.

Vergeet niet om de kandidaat ook aan te melden 

voor de theorie- en praktijklessen bij één van de 

gecertificeerde opleiders van SOOB 

Subsidiepunt.

8. AAN DE SLAG.

Na het behalen van het TCVT-certificaat kan 

deze gemotiveerde kraanmachinist gelijk bij jou 

aan de slag!

Hoeveel subsidie krijg ik?

Je ontvangt 65% SOOB-subsidie op het lesgeld 

van de opleiding. De overige 35% betaal jij als 

werkgever. Je kunt subsidie aanvragen voor de 

volgende opleidingen.

  Subsidies  

  Machinist mobiele kraan   € 345,38       20

  MMK heropleiding € 420,50       10

  Machinist Mobiele (toren)kraan € 338,50       20

  MTK heropleiding € 394,00       10

REKENVOORBEELD

Je vraagt subsidie aan voor de opleiding 

Machinist mobiele (toren)kraan voor een dagprijs 

van € 320,00 en een opleidingsduur van 24 dagen. 

Je ontvangt € 208,00 (65% van € 320,00) x 

20 dagen = € 4.160,00 subsidie. 

Je ontvangt dus alleen subsidie over de 

maximale subsidiabele dagprijs (in dit voorbeeld 

€ 320,00) en het maximaal subsidiabele aantal 

dagen (in dit voorbeeld: 20).

Max. 
Subsidiale 
Dagprijs    

Max. 
Subsidiale 
duur (dag)    

“ Met 65% subsidie kan ik nu 
extra aantrekkelijk goede 

mensen laten doorstromen.”
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OP ZOEK NAAR KRAANMACHINISTEN?

Meld je kandidaat nu aan!

• Bied je werknemer een mooie groeikans: een baan als kraanmachinist.

• Aantrekkelijke subsidie om kandidaten op te leiden: 65% subsidie op het lesgeld.

• Ook werknemers van een ander SOOB afdragend bedrijf kunnen hiervan profiteren.

• Voor kandidaten met minimaal rijbewijs C.

• Meld je vacatures aan bij ons Mobiliteitscentrum. Zo komen jouw vacatures bij  

 een grote groep werkzoekenden onder de aandacht.


