
 
 
  

  

 
 

 
 

Het mobiliteitsfonds is onderdeel van: 

: 013-5944310 
:  oak@wispa.nl 
 
 
 
 
 
 
 

Werkgevers en werknemers in de 

Kunsteducatie hechten veel waarde aan het 

hebben èn houden van werk.  

 

In deze folder vind je informatie over het 

mobiliteitsfonds Kunsteducatie en de 

mogelijkheden van C3 Werkt!  

Ruim 30 organisaties in de 

Kunsteducatie hebben met succes 

een aanvraag ingediend bij het 

mobiliteitsfonds.  

 

Er zijn inmiddels ruim 125 

verschillende soorten scholingen 

gesubsidieerd door het 

mobiliteitsfonds.  

 

C3 Werkt! is door het 

mobiliteitsfonds aangewezen als 

erkend mobiliteitsbureau 

 

Een aantal succesverhalen van 

gebruikers van het mobiliteitsfonds 

leest u op 

www.stichtingoak.nl/mobiliteitsfonds 

 
Kosten in het kader van mobiliteit 

worden op basis van artikel 12:3 CAO 

Kunsteducatie 2014-2015 voor 50% 

gesubsidieerd door het 

mobiliteitsfonds. 

 

Er is inmiddels € 100.000,- aan 

subsidie uitbetaald.  

 

 

 

 

 

 

 

Stichting OAK is een initiatief van: 

Cultuurconnectie 
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Waarom heeft het mobiliteitsfonds Kunsteducatie 

gekozen voor C3 Werkt!? 

 

 

Neem de regie over je eigen loopbaan 

Soms is het tijd voor een nieuwe baan. Dat kan 

zijn omdat je zelf toe bent aan iets nieuws of 

omdat de omstandigheden op je werk 

veranderen. In beide gevallen kun je gebruik 

maken van een mobiliteitsadviseur.  

 

Wat is een begeleidingstraject? 

Begeleidingstrajecten starten altijd met een intake. Je 

start door zelf een online e-portofolio in te vullen. Dit 

kan door een gratis profiel aan te maken op 

www.C3werkt.nl 

Na het aanmaken van een profiel volgt een gesprek 

met een mobiliteitsadviseur in de regio. Naar 

aanleiding van dit gesprek geeft C3 Werkt! advies 

welk traject het beste bij jouw persoonlijke situatie 

past. 

 

Naast dit traject doe je een online 

EmployabilityCheck. Deze check bestaat uit vier 

vragenlijsten. Deze vragenlijsten geven inzicht in jouw 

vaardigheden, interesses, voorkeuren en de beroepen 

die daarbij passen.   

 

Deze twee sporen samen vormen de basis voor de 

begeleiding van de mobiliteitsadviseur. De 

loopbaanbegeleiding kan bestaan uit diverse 

workshops op het gebied van social media, 

solliciteren, het starten van een eigen bedrijf en 

financiële inzichten. Ook netwerk bijeenkomsten met 

andere kandidaten die een begeleidingstraject volgen 

maken onderdeel uit van het traject.   

 

 
 
 

“Als je jarenlang in de 

cultuureducatie actief bent 

geweest en op zoek moet 

naar een nieuwe baan, zou 

ik zeker een 

loopbaanbegeleidings-

traject aanbevelen. 

  

En zet je blik op de horizon 

zo breed mogelijk, want als 

je alleen kijkt naar 

mogelijkheden in je eigen 

branche beperk je jezelf.” 

 

Adri Verhoeven (54) 

C3 Werkt! helpt gemiddeld 75% van 

haar kandidaten aan een passende 

baan.  

 

 

C3 Werkt! heeft geen winstoogmerk. 

 

 

C3 Werkt! heeft een landelijk 

dekkend netwerk van 

mobiliteitsadviseurs.  

 

C3 Werkt! is opgericht door sociale 

partners in de creatieve industrie en 

maakt deel uit van GOC.  

 

C3 Werkt! heeft een ruime ervaring 

met reorganisaties en 

faillissementen.  

 

 
 

 

 

 

 

 

Heeft u vragen over C3 Werkt?  

 

Bel of mail met C3 Werkt!  
 
: 0318 539139 
:  info@C3werkt.nll 
 

http://www.c3werkt.nl/

