
Aan de 
slag met 
OOM
in 2020

Praktische gids

Goede vakmensen vinden, houden, 
inspireren en begeleiden.
Zo kan OOM je hierbij helpen



Hoe hoog staat  
leren op jouw  
agenda in 2020?
OOM is het scholingsadviesbureau van de sociale partners*  
in de metaalbewerking. Ons doel: het vakmanschap in de 
branche naar een hoger plan tillen. 

Wij stimuleren en helpen bedrijven een leercultuur te creëren. 
Dat doen we samen met werkgevers én werknemers.  
Want leren is niet alleen verrijkend en goed voor je arbeids
marktpositie, het is vooral ook leuk! 

Goed opgeleide mensen zijn het kapitaal van onze sector.  
Een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening is het 
cofinancieren van de opleidingskosten voor werkgever, 
werknemer of leerling.

Een goede relatie met de bedrijven vinden wij heel belangrijk. 
Onze professionals zijn openminded en betrokken, en 
denken graag kritisch met je mee. Met onze gerichte en vaak 
inventieve adviezen hopen we — samen met bedrijven —  
de ontwikkeling van hun medewerkers op gang te brengen.  
En vooral ook: hier een dagelijkse gewoonte van te maken.

De instroom van voldoende vakmensen blijft voor ons een 
belangrijke focus. Daarom vormen wij de schakel tussen  
het beroepsonderwijs en de bedrijven.

* vanuit werkgevers: Koninklijke Metaalunie;  
vanuit werknemers: FNV Metaal, CNV Vakmensen, De Unie 32



Goede vakmensen 
 zo vind je ze
Veel kleine en middelgrote bedrijven 
hebben moeite om geschikte 
werknemers te vinden. Hoe kom je aan 
goed personeel dat bij je bedrijf past?
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3 
toptips

Schrijf een goede 
vacaturetekst 
Een goede vacaturetekst kan 
het verschil maken. Dus geen 
standaard verhaal en saaie 
functie omschrijving, maar 
benadruk je unieke bedrijfs
cultuur en de voordelen van 
het werken in jouw bedrijf.  
Een persoonlijke video maken 
waarin medewerkers vertellen 
wat er zo leuk is aan hun werk 
is vaak ook effectief.

Sluit je aan bij een 
Bedrijfsvakschool 
‘Een Bedrijfsvakschool in  
de metaaltechniek is een 
samenwerkingsverband 
tussen metaalbedrijven en  
een roc om jongeren in een 
praktijkomgeving op te leiden.  
Bedrijfsvakscholen leveren 
leerlingen die sneller slagen  
en minder vaak uitvallen.  
En de leerlingen die worden 
opgeleid komen allemaal  
in vaste dienst als goede en 
betrokken medewerkers.’

www.oom.nl/ 
bedrijfsvakschool

Jet Ruiter, regiomanager 
Zeeland en West-Brabant

om goede  
vak mensen  

te vinden

 3 2 1
Ken je kernwaarden 
Een unieke en duidelijke 
bedrijfscultuur maakt je bedrijf 
aantrekkelijk voor de mensen 
die jij nodig hebt. Mensen 
binden zich graag aan een 
bedrijf dat dezelfde normen  
en waarden heeft als zij. Dat is 
zelfs krachtiger dan een goed 
salaris bieden. Bepaal dus de 
kernwaarden van je bedrijf en 
straal die uit. 
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Wil je een nóg aantrekkelijkere werkgever 
worden? Zou je je personeelswerving 
 succesvoller willen maken? 

OOM adviseert werkgevers over onderwerpen als: 

•   Hoe maak ik scherpe functieprofielen?

•   Hoe kan ik mijn netwerk versterken en uitbouwen?

•   Hoe word ik een erkend leerbedrijf?

•   Wat zijn de voordelen van een Bedrijfsvakschool in de 
metaaltechniek en hoe kan ik daar als bedrijf aan deelnemen?

•   Hoe onderhoud ik contact met relevante opleiders?

Heb je interesse, neem dan contact op met je  
regiomanager (zie pagina 42). De dienstverlening van OOM  
is onderdeel van de cao.Zo kan OOM helpen
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‘ Overweeg je een leerling aan te 
nemen? Bij OOM aangesloten 
bedrijven die een leerling in dienst 
hebben, komen in aanmerking voor  
de Leerwerkbijdrage. Dit is een 
tegemoet koming in de kosten van  
€ 2.300 tot € 3.800 per leerling per jaar, 
afhankelijk van de opleidingsroute.’ 
 
Kijk voor de voorwaarden op  
www.oom.nl/regelingen,  
of bel met onze afdeling  
Vergoedingen op 0172 – 52 15 55.

Probeer eens 'om' te denken
‘Als je moeite hebt goede vakmensen te vinden, denk dan 
eens de andere kant op. Werklozen, arbeidsgehandi capten  
of flexkrachten kunnen met de juiste opleiding en begeleiding 
heel waardevolle medewerkers worden. OOM ondersteunt  
dit met het Jobstarttraject. Samen met jou maken we  
een opleidingsplan en we bieden een vergoeding voor het 
opleiden en begeleiden van de kandidaat.’  

Kijk voor meer informatie op www.oom.nl/regelingen.

Maarten van het Schip, regiomanager 
Rijnstreek, Haaglanden en Utrecht:

Zo werkt een Bedrijfsvakschool 
in de metaaltechniek
Leerlingen die bij een Bedrijfsvakschool in de metaaltechniek 
hun praktijkopleiding volgen, werken gemiddeld drie dagen  
in de week in hun leerbedrijf. Twee dagen in de week gaan ze  
naar de Bedrijfsvakschool, waar ze zowel theorie als praktijk
lessen krijgen. Dankzij een goede afstemming met het roc  
sluit de theorie nog beter aan bij de praktijk. En doordat de 
leerling intensief wordt begeleid en de Bedrijfsvakschool het 
contact met het roc onderhoudt, heb je er als werkgever minder 
werk aan.

Er zijn al zo’n 35 Bedrijfsvakscholen in de metaaltechniek  
in Nederland. Geïnteresseerd?  
Kijk op www.oom.nl/bedrijfsvakschool.

Marcel Jongeleen
medewerker 
vergoedingen
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Goede vakmensen
 zo houd je ze
De arbeidsmarkt wordt steeds krapper, 
daarom is het belangrijker dan ooit om je 
waardevolle medewerkers vast te houden. 
Hoe pak je dat aan?

2
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Blijf in gesprek
'Betrokkenheid van hun 
werkgever, dat vinden 
medewerkers heel belangrijk. 
Ga dus regelmatig met je 
mensen in gesprek, en 
bespreek dan niet alleen de 
resultaten maar informeer 
ook naar hun  persoonlijke 
ambities. Vraag wat ze van 
hun werk vinden en hoe  
ze denken dat het werk leuk 
kan blijven. Een en ander  
kun je samenvatten in een 
Bedrijfs opleidingsplan.’

www.oom.nl/bop

Laat mensen leren 
‘De ontwikkelingen in de 
techniek gaan snel en  
het is voor zowel het bedrijf 
als voor de mede werkers 
zelf belangrijk om bij  
te blijven. Stimuleer en 
faciliteer dit dus als werk
gever. Houd daarbij 
rekening met de wensen, 
ambities en talenten  
van de medewerkers.’

Vraag medewerkers 
mee te denken
Bijvoorbeeld over de organi
satie van het werk. En vergeet 
niet terug te koppelen wat je 
gaat doen met de ideeën.

Michiel Jansen, regiomanager 
Noordoost-Nederland

Pieter Langeveld,  
regiomanager Rijnmond

3 
toptips
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vast 
te houden
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Vraag je je af wat je medewerkers nodig  
hebben om goed te functioneren?  
Wil je dat ze plezier in hun werk houden en  
zich mee-ontwikkelen met het bedrijf?

OOM adviseert werkgevers over onderwerpen als: 

•   Hoe zorg ik goed voor mijn medewerkers?  
(leercultuur binnen het bedrijf)

•   Hoe stimuleer ik mijn medewerkers om te blijven werken  
aan hun loopbaan? (Persoonlijk Opleidingsplan)

•   Hoe zorg ik ervoor dat medewerkers zich ontwikkelen in  
de richting die het bedrijf op wil? (Bedrijfsopleidingsplan)

•   Hoe faciliteer ik doorstroommogelijkheden binnen het bedrijf?

•   Hoe behoud en ontwikkel ik mijn vakmensen?

Heb je interesse, neem dan contact op met je  
regiomanager (zie pagina 42). De dienstverlening van OOM  
is onderdeel van de cao.

‘ In de cursuscatalogus van OOM staan 
talloze relevante cursussen en    
opleidingen voor de metaalbewerking. 
Zoek op trefwoord, regio of type cursus.  
Je krijgt een lijst met resultaten te zien.  
Van daaruit klik je direct door naar het 
trainingsinstituut dat de cursus verzorgt  
en kun je je medewerker inschrijven.’  
 
www.cursuscatalogus.nl

Jolanda Janssen
beleids adviseur 

Zo kan OOM helpen
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Gebruik subsidies optimaal
Je maakt vast al gebruik van de OOMregelingen.  
Maar wellicht zijn er ook nog andere subsidies op landelijk  
of regionaal niveau, die voor jouw bedrijf interessant zijn.  
In de Subsidiewijzer heeft OOM ze op een rij gezet. 
www.oom.nl/subsidiewijzer

Ga eens naar een kennisavond
Voor werknemers die op de hoogte willen blijven van de 
 nieuwste technieken, ontwikkelingen en opleidingsmogelijk
heden in hun vakgebied, organiseren we verschillende 
kennisavonden in het hele land. Kijk voor een overzicht van 
kennisavonden in de buurt op www.kennisavond.nl.

Persoonlijk Opleidingsplan (POP)
Een POP is een ‘ontwikkelingscontract’ tussen werkgever en 
werknemer. Zo kun je jouw organisatiedoelen en de ambities 
van je medewerkers zo goed mogelijk op elkaar afstemmen. 
Een POPtraject begint met een gesprek (niet hetzelfde als een 
functioneringsgesprek!). Ook een Persoonlijke Profiel Analyse 
(PPA), waarbij onder andere competenties en gedrag van  
de medewerker in kaart worden gebracht, kan deel uitmaken 
van het traject. Daarna worden de afspraken vastgelegd. 
Neem contact op met je regiomanager als je interesse hebt  
in een POPtraject.

Is je opleidingsvraag heel specifiek en is daar geen  
cursus voor? Laat ons via vergoedingen@oom.nl  
weten waar je behoefte aan hebt. Wij gaan dan kijken  
of het mogelijk is die training te organiseren.

Cursuscatalogus.nl
Hier vind je talloze cursussen, trainingen en opleidingen die 
voor het mkbmetaal relevant zijn, zoals lassen, verspanen, 
communicatie, talen, leidinggeven, personeelszaken, 
 enzovoort. De meeste van deze cursussen, trainingen en 
opleidingen komen in aanmerking voor een bijdrage vanuit 
onze Persoonlijke Trainingstoelage.

  Veiligheid, Arbo en Milieu 
Voor cursussen op het gebied van veiligheid, arbo en milieu 
heeft OOM afspraken gemaakt met aanbieders. Bij OOM 
aangesloten bedrijven krijgen maar liefst twintig procent  
korting op een selectie van  cursussen van NCOI en 112BHV. 

  OOM-etalage 

Om erachter te komen aan welk type opleidingen er in de 
specifieke branches behoefte is, doet OOM voortdurend 
onderzoek. Op basis daarvan worden relevante cursussen  
— vaak met een extra vergoeding — aangeboden in de 
OOMetalage. Houd die dus goed in de gaten.

  Regulier OOM-aanbod       
Samen met door ons geselecteerde  instituten komen  
we geregeld met cursusaanbiedingen per vakgebied.  
We vergoeden vaak een groot deel van de kosten.
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Goede vakmensen
 zo inspireer je ze
Alle mensen hebben talenten, maar  
in de praktijk komen die er niet altijd uit. 
Hoe inspireer je je medewerkers om  
het beste uit zichzelf te halen?

2120
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3 
toptips
om alles uit  

je medewerkers  
te halen

Ontdek de talenten 
Als je weet waar de talenten 
van je medewerkers liggen en 
wat hun ontwikkelpotentieel  
is, kun je dit inzetten voor je 
bedrijf. Talenten ontdek je  
door goed te kijken naar je 
mensen: wat doen ze goed, 
welke oplossingen bedenken 
ze en welke situaties voelen  
ze aan? Vraag ook naar de 
behoeften en drijfveren van  
je medewerkers.

Introduceer  
werkplekplekleren
Uit verschillende onderzoeken 
blijkt dat mensen het meest 
leren op de werkplek. 
Werkplek leren levert dus een 
belangrijke bijdrage aan de 
ontwikkeling en duurzame 
inzetbaarheid van je mede
werkers. Het past ook goed  
bij cultuur van de technische 
branche. Bij werkplekleren kun 
je denken aan instructie op de 
werkplek, coaching, intervisie, 
meelopen met een collega, 
kennisuitwisseling, reflectie
gesprekken en zelfgestuurde 
teams. Op www.werkplek-
lerenindetechniek.nl vind je 
praktische handvatten om 
werk plek leren in jouw bedrijf 
een vaste plek te geven.

Neuzen dezelfde 
kant op
‘In welke richting wil jij je 
medewerkers mee nemen? 
Maak je doelen duidelijk en 
blijf ze regelmatig herhalen. 
Zorg ervoor dat je mede
werkers de missie en 
doelstellingen begrijpen en 
dat ze zien hoe zij hun 
talenten eraan kunnen 
verbinden. Gelijke doelen 
zorgen voor duidelijkheid  
en verbondenheid.’

Anton Verlaan, regiomanager  
Noord-Holland en Flevoland
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Besef je dat jouw bedrijf zo goed is als de 
mensen die er werken? Wil je investeren in 
die waarde en eruithalen wat erin zit?

OOM adviseert werkgevers over onderwerpen als:

•  Hoe maak ik een Bedrijfsopleidingsplan?

•  Hoe formuleer ik sterke en duidelijke functieprofielen?

•   Hoe zorg ik ervoor dat mijn medewerkers breder  
inzetbaar worden? 

•  Hoe vergroot ik het vakmanschap binnen mijn bedrijf?

•   Hoe zorg ik ervoor dat de kennis van oudere  
medewerkers niet verloren gaat?

Nicole van 
Rietschoten

communicatie
medewerker

‘ Ons magazine Metaaljournaal is 
bedoeld om werkgevers en werk nemers 
te inspireren bezig te blijven met 
opleiding en ontwikkeling. Het blad 
verschijnt vier keer per jaar. Daarnaast 
hebben we een maandelijkse digitale 
nieuwsbrief, voor wie op de hoogte wil 
blijven van alles wat er speelt op het 
gebied van opleiden en ontwikkelen in 
het mkb-metaal.’ 
 
Op www.metaaljournaal.nl kun je het 
nieuwste nummer digitaal inzien en 
eerder verschenen edities downloaden. 
Wil je elke maand de digitale nieuws-
brief in je mailbox? Meld je dan aan via  
www.oom.nl/nieuwsbrief.

Zo kan OOM helpen
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Extra aandacht voor werknemers
Voor werknemers is het belangrijker dan ooit om arbeidsfit te 
blijven. Om hen zich daarvan bewust maken, hen te stimuleren 
om met opleiding en ontwikkeling aan de slag te gaan en 
gebruik te maken van onze diensten en regelingen, gaan we  
ons in 2020 direct tot werknemers richten in onze communi
catie. Dit kun je verwachten:

   Wil van Meeten

Influencer Wil van Meeten gaat speciaal voor ons het land in,  
op zoek naar mooie verhalen en interessante producten in  
het mkbmetaal. Zijn avonturen zijn te volgen op YouTube, 
Instagram (@wilvanmeeten) en via www.wilhetweten.nu. 
Wedden dat ook jouw werknemers daar inspiratie van krijgen?

   MijnOOM

Werknemers kunnen vanaf nu ook inloggen op MijnOOM.nl.  
Hier kunnen ze advies krijgen bij loopbaanvragen, zelfstandig  
op zoek naar relevante trainingen en inzien welk cursusbudget 
er nog voor hen beschikbaar is.
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Houd waardevolle kennis binnen 
‘Als in je bedrijf veel belangrijke kennis bij één medewerker zit,  
is het een gevoelig verlies als die medewerker met pensioen gaat  
of op een andere manier vertrekt. Daarom heeft OOM het 
adviestraject KennisHouvast ontwikkeld, waarmee die specifieke 
kennis voor je bedrijf behouden blijft.’

Kijk op www.oom.nl/kennishouvast.

Marcellino Kat, regiomanager Midden- en Oost-Brabant:

Je mensen zijn je kapitaal
‘Elke werkgever zou zich regelmatig moeten afvragen hoe zijn 
medewerkers optimaal kunnen functioneren. Zij zijn immers  
je kapitaal! Om dit te ondersteunen  organiseren wij de  zoge  
naamde OOMcafés voor P&O: een serie laagdrempelige 
bijeenkomsten in de regio waar je, onder begeleiding van een 
professional,  praktijkervaringen deelt met collegaondernemers.’

Kijk op www.oom.nl/pocafe voor een mogelijkheid bij jou  
in de buurt.

Patricia Storms, regiomanager Limburg:

Breng ervaring in kaart
Een ervaringscertificaat (EVC) brengt aan de hand van een 
erkende standaard de kennis en vaardigheden van een mede
werker in kaart. Dit maakt verdere mogelijkheden voor persoon
lijke ontwikkeling inzichtelijk, en zorgt ervoor dat medewerkers 
breder inzetbaar zijn. Bedrijven kunnen hiervoor een bijdrage 
aanvragen tot maximaal € 750 per medewerker.

Kijk op www.oom.nl/regelingen.
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Goede vakmensen
 zo begeleid je ze
Medewerkers die zich ontwikkelen, hebben 
begeleiding nodig. Hoe organiseer je  
dit zonder dat de productie eronder lijdt?
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om goede  
vak mensen  

vast 
te houden

 3 2 1
Een praktijkopleider 
is onmisbaar 
Een leerling wordt pas een 
vakman op de  werkvloer,  
met de hulp van een praktijk
opleider. Stel dus een praktijk
opleider aan die zijn schat  
aan kennis en ervaring kan 
overdragen, die contacten 
onderhoudt tussen school, 
leerling en bedrijf en die 
jongeren enthousiast weet  
te maken voor de metaal
bewerking. 

Coach je 
 praktijk opleiders 
‘Leerlingen begeleiden is 
best een intensieve klus.  
Des te belangrijker dat een 
praktijkopleider daarvoor 
voldoende energie en ruimte 
heeft. Het is voor elke 
praktijk opleider zinvol om 
zich te blijven afvragen hoe 
hij leerlingen binnen het 
bedrijf optimaal kan  bege  
leiden. Een coach traject  
kan hierbij helpen.’ 

Samen in gesprek: 
doen!
‘Veel werkgevers zien 
bijvoorbeeld op tegen 
functionerings gesprekken. 
Zonde! Met zo’n soort 
gesprek kun je mis  
ver standen voorkomen, 
 gezamenlijke doelen stellen 
én de bedrijfsprestaties 
verbeteren. Lees voor 
nuttige tips ook eens het 
boekje Tijd voor een goed 
gesprek (zie pagina 37).’

Rianne Doeschot, 
regiomanager Overijssel 
en Noordoostpolder

Johan-Peter Leeuwenburg, 
regiomanager Gelderland

OOM organiseert regelmatig 
nieuwe coach trajecten  
voor praktijkopleiders;  
kijk op www.oom.nl/activiteiten  
voor een overzicht.
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‘ Als praktijkopleider ben je 
nooit uitgeleerd. OOM helpt 
praktijkopleiders om bij  
te blijven en het beste uit 
zichzelf te halen.’ 

Paul Nijhuis
 beleidsadviseur

Dit doet OOM voor praktijkopleiders

•   Met de Trainingstoelage voor de praktijkopleider kunnen 
bedrijven een tegemoetkoming krijgen in de scholings
kosten van hun praktijkopleider, tot € 1.000.  
Kijk voor meer informatie op www.oom.nl/regelingen.

•   Professionaliseringstraject, speciaal voor beginnende 
praktijkopleiders. Praktijkopleiders leren hier onder andere 
hoe je een leerling motiveert, coacht en de juiste instructies 
geeft. Ook de beoordeling van de leerling komt aan bod. 
Inschrijven kan via www.oom.nl/activiteiten.

•   Coachtraject voor praktijkopleiders die zich willen blijven 
ontwikkelen (zie ook pagina 33).

•   Praktijkopleidersdagen in elke regio, waar praktijkopleiders 
kunnen deelnemen aan inspirerende workshops en 
ervaringen kunnen uitwisselen met andere praktijkopleiders.

Zo kan OOM helpen
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Tijd voor een goed gesprek
Wil je graag beter contact met je medewerkers? Dan is de 
OOMworkshop ‘Tijd voor een goed gesprek’ een aanrader. 
Tijdens deze workshop praat je met elkaar over actuele 
onderwerpen die spelen in het bedrijf en waarbij ieders inzet 
belangrijk is. Je leert de dialoog op gang te brengen en afspraken 
te maken die voor iedereen begrijpelijk en redelijk zijn.

De workshop is gratis voor bij OOM aangesloten bedrijven  
en duurt één dagdeel. Locatie kan in je bedrijf zijn of elders. 
Maak een afspraak met je regiomanager voor een intake gesprek.

Vraag via info@oom.nl gratis het boekje Tijd voor een goed 
gesprek aan, vol handige tips voor goede (dialoog)gesprekken. 
Of download het via www.oom.nl/downloads.

In 6 stappen naar een succesvolle stage
Als je het goed aanpakt, kan een vmbostagiair echt van 
toege voegde waarde zijn voor je bedrijf. Stagiairs kunnen 
 bovendien de vakmensen van morgen zijn. Geen idee hoe je 
de  begeleiding van een stagiair moet aanpakken? Bestel dan 
gratis het boekje In 6 stappen naar een succesvolle stage,  
of download het via www.oom.nl/downloads. Zo zie je niets 
over het hoofd en bezorg je je vmbostagiair gegarandeerd 
een plezierige stageperiode.

vraag   
GRATIS  aan!
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Overzicht  
OOM-regelingen

5
In 2020 kunnen werknemers en 
 werk gevers in de metaalbewerking via 
OOM gebruik maken van financiële 
 bijdragen voor scholing en ontwikkeling.
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‘ OOM heeft verschillende regelingen  
die opleiding en ontwikkeling bij  
metaalbedrijven stimuleren.  
De Persoonlijke Trainingstoelage (PTT) 
bijvoorbeeld, een bijdrage tot € 750  
die bedrijven kunnen aanvragen  
voor  werk nemers die een cursus of 
opleiding willen volgen in 2020.  
Ook voor bedrijven die hun leercultuur 
willen versterken is er een bij drage 
beschikbaar, het Ontwikkelbudget,  
tot maximaal € 1.800 in 2020.’ 
 
Kijk op www.oom.nl/regelingen  
of bel met onze afdeling  
Vergoedingen op 0172 – 52 15 55. 

Lotte Vermeulen
medewerker

Vergoedingen

Persoonlijke Trainingstoelage  
voor werknemers
Deze OOMregeling vergoedt 50 procent van de kosten  
voor een opleiding, training of cursus van een werknemer,  
tot een maximum van € 750. Vraag deze bijdrage vooraf aan.

Ontwikkelbudget 
Investeren in de leercultuur van je bedrijf? Vraag dan een 
Ontwikkelbudget aan. Hiermee beschik je over een  
budget van € 1.800 om de leercultuur te verbeteren.  
Vraag deze bijdrage vooraf aan.

Leerwerkbijdrage
Aan de slag met een leerling in je bedrijf? Maak dan  
gebruik van onze Leerwerkbijdrage als tegemoetkoming  
in de  opleidingskosten. Je kunt de bijdrage aanvragen 
tijdens het leerwerktraject.

Trainingstoelage voor de  praktijk opleider
Investeer in de kennis en het vakmanschap van de praktijk
opleider(s) in het bedrijf. Vraag deze bijdrage vooraf aan. 

Stagebijdrage
Bied je een stageplaats aan een leerling van vmbo,  
mbo (BOL) of hoger onderwijs? Vraag dan de stage bijdrage 
aan binnen zes maanden na aanvang van de stage.

Ervaringscertificaat
Een ervaringscertificaat (EVC) maakt het vak manschap  
van werk nemers inzichtelijk en kan zelfs diploma’s opleveren. 
OOM geeft een vergoeding voor EVCprocedures.  
Vraag deze bijdrage vooraf aan.

Jobstart
Jobstart is een traject voor het opleiden en begeleiden van 
mensen die een technische functie binnen een OOMbedrijf 
gaan vervullen, maar daarvoor nog niet direct inzetbaar zijn. 
Vraag deze regeling vooraf aan, altijd via je regiomanager.

Kijk op www.oom.nl/regelingen voor meer  
informatie en de  voorwaarden van onze regelingen. 
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Michiel Jansen
Noordoost-Nederland
Telefoon: 06 – 537 624 17
Email: m.jansen@oom.nl
Twitter: @OOM_MJansen

Rianne Doeschot
Overijssel en Noordoostpolder
Telefoon: 06 – 525 833 53
Email: r.doeschot@oom.nl

Anton Verlaan 
Noord-Holland en Flevoland
Telefoon: 06 – 519 908 30
Email: a.verlaan@oom.nl
Twitter: @a_verlaan 

JohanPeter Leeuwenburg
Gelderland
Telefoon: 06 – 533 661 48
Email: j.leeuwenburg@oom.nl
Twitter: @OOM_Leeuwenburg

Maarten van het Schip
Rijnstreek, Haaglanden en Utrecht
Telefoon: 06 – 223 428 85
Email: m.vanhetschip@oom.nl
Twitter: @OOM_MvhSchip 

Pieter Langeveld
Rijnmond
Telefoon: 06 – 304 112 11
Email: p.langeveld@oom.nl
Twitter: @OOM_PLangeveld

Jet Ruiter
Zeeland en West-Brabant
Telefoon: 06 – 519 908 33
Email: j.ruiter@oom.nl
Twitter: @OOM_JRuiter

Marcellino Kat
Midden- en Oost-Brabant
Telefoon: 06 – 519 908 35
Email: m.kat@oom.nl
Twitter: @OOM_MKat 

Patricia Storms
Limburg
Telefoon: 06 – 209 568 03
Email: p.storms@oom.nl
Twitter: @p_storms

Onze  
regiomanagers
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Declareer jij al 
digitaal?
Wist je dat je de regelingen van OOM volledig digitaal 
kunt declareren? Alle benodigde stukken en nota’s  
zijn eenvoudig te uploaden.

Digitaal declareren:
   Makkelijker 
Je bent klaar in een paar klikken.

    Sneller  
Geen papieren rompslomp meer en het geld staat  
in no time op je rekening.

    Overzichtelijker  
Je kunt beter de status bekijken en krijgt een  
compleet beeld van de voortgang.
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