
 

Randstad Boost Vakopleidingen 
 
Heb jij al eens overwogen om te werken in een hele andere branche zoals bijvoorbeeld onderwijs, 
transport, zorg, techniek of de overstap naar IT te maken? Of zijn er weinig kansen in je huidige functie op 
de arbeidsmarkt? Dan is Randstad Boost iets voor jou. Onder goede begeleiding en coaching ga je 
onderzoeken welke switch jij zou willen en kunnen maken. Wanneer zowel jij als Randstad Boost positief 
overtuigd zijn van de keuze kan je een opleiding starten om dit te realiseren. 
 

• Via het arbeidsmarktportaal geeft de coach inzicht met behulp van data in de duurzame kansen op 
de arbeidsmarkt. 

• Vervolgens gaat de medewerker in gesprek met een opleidingsadviseur van Randstad Boost 
vakopleidingen om uitleg te ontvangen over het traject van omscholing via Randstad met leren en 
werken en wat dit van jou persoonlijk vraagt 

• Een assessment geeft vervolgens inzicht in de mogelijkheden en kans van slagen. 

• Voorwaarde: je hebt een concrete functie en branche waarin je aan de slag wilt. 

• Via ons netwerk gaat de medewerker aan de slag bij een van onze opdrachtgevers. We bieden een 
baangarantie in dit traject. 

 
Randstad Boost vakopleidingen: functies 
Randstad Boost biedt opleidingen in onderstaande branches. Samen met de coach wordt er gekeken naar 
duurzame kansen op de arbeidsmarkt en welke mogelijkheden daarin zijn voor jou. 
 

 
 
 
 
 
  



 
 
 
Bij Randstad sta jij als medewerker centraal en krijg je 
(online) begeleiding met een 8+ beleving. 
• een persoonlijke ervaring ondersteund door technologie 
• begeleiding passend bij jou, altijd maatwerk 
• altijd een streepje voor bij ons netwerk 
• vergroten kansen met overstap naar andere branche 
• drempelverlagend, want begeleiding kan in jouw eigen 
vertrouwde omgeving 
 

 
 
Hoe ziet de route eruit? 
In de afbeelding zie je hoe de route voor Randstad Boost 
vakopleidingen eruit ziet.  
 

 
 

1. Loopbaanadviesgesprek en arbeidsmarktwaardescan Randstad (€350,-) 
Om medewerkers inzicht te geven in hun kansen op de arbeidsmarkt, zet Randstad de 
Arbeidsmarktwaarde scan in. De Arbeidsmarktwaarde scan geeft inzicht in de kansen en 
mogelijkheden op de arbeidsmarkt aan de hand van arbeidsmarkt-indicatoren en een persoonlijk 
profiel. De uitkomsten bespreek je in een adviesgesprek met een coach waarna je beslist of je dit 
traject wilt voortzetten. 

2. Intake Boost vakopleidingen intakegesprek met opleidingsadviseur (€295,-) 
De volgende stap is onderzoeken of Randstad Boost vakopleidingen echt iets voor jou is. In een 
gesprek met een opleidingsadviseur ga je dieper in op de mogelijkheden en kansen. De 
opleidingsadviseur geeft je een advies. Bij een positief advies is het aan jou om te beslissen of dit 
het juiste loopbaanpad is voor jou. 

3. Vervolgfase Boost vakopleidingen assessment + adviesgesprek opleidingsadviseur (€350,-) 
Je hebt een keuze gemaakt en weet wat je wilt doen. Om er zeker van te zijn dat jij past bij die 
nieuwe functie maak je assessment en heb je nog een adviesgesprek met de opleidingsadviseur. 
Wanneer deze positief adviseert en jij definitief weet dat je hiervoor wilt gaan, kan Randstad je een 
opleidings-overeenkomst aanbieden en een contract bij Randstad Boost vakopleidingen. 



 
 

 
 
Wanneer je besluit om het traject niet voort te zetten heb je de mogelijkheid om je budget op andere wijze 
in te zetten. Je kan er bijvoorbeeld voor kiezen om een outplacementtraject te volgen bij Randstad of bij 
een van de andere bureaus.   
 
Aanmelden 
Nieuwsgierig naar jouw traject bij Randstad Boost? Vanaf het moment dat je boventallig bent (1 maart of 1 
mei) en je vso is getekend kan je aanspraak maken op je mobiliteitsbudget. Vanaf dan kan je je aanmelden.  
 
Om dit traject te starten vul je het ‘aanmeldformulier Randstad Boost’ in en stuur je naar  
klantenservice@randstadrisesmart.nl. Ook vul je vooraf het ‘aanvraagformulier mobiliteit’ en geef je aan 
voor welke stap je je budget wilt inzetten. (bijvoorbeeld:  Loopbaanadviesgesprek en 
arbeidsmarktwaardescan Randstad).  
Voor iedere volgende stap dien je opnieuw een aanvraag in. Wanneer je van HR-services goedkeuring hebt 
ontvangen op je aanvraag kan je je aanmelding/voortgang van het traject bevestigen aan Randstad Boost.  
 
 
Meer informatie?  
Kijk voor meer informatie op https://www.randstad.nl/werknemers/opleidingen 
Heb je nog vragen? Mail ze dan naar klantenservice@randstadrisesmart.nl of bel 020 569 1024.  
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