Even voorstellen!

“Sta open voor
ontwikkeling en grijp
de kansen aan die zich
voordoen. Je moet je
blijven ontwikkelen, want
stilstand is achteruitgang.
Blijf jezelf daarin positief
opstellen, want er is altijd
wel iemand die je wil
helpen.”

Ken jij KIKK al? Bij KIKK kun je
terecht voor informatie over
gezond & veilig werken
en opleiden in de sectoren
verblijfsrecreatie en zwembaden.
Zo vind je op onze site de Arbocatalogus
en de RI&E. Daarnaast hebben wij een
cursuscatalogus samengesteld met cursussen
waarop subsidie van toepassing is.

Gerda Zewuster,
zweminstructrice
bij Molenduinbad
Norg

Opleidingsbudget voor jou
Elk jaar stelt KIKK tot € 400,- aan subsidie beschikbaar op door
KIKK erkende cursussen en trainingen. Ben jij werkzaam bij een
bedrijf dat afdraagt aan KIKK? Dan kun je gebruik maken van deze
subsidiemogelijkheid. Op de site www.kikk-recreatie.nl vind je hoe
dat werkt!

Erkende opleidingen
Het opleidingsbudget is beschikbaar op door KIKK geselecteerde
cursussen. Deze cursussen vind je in de cursuscatalogus op
de website. Thema’s die aan bod komen zijn o.a. social media,
gastvrijheid, diverse zwemtrainingen en leidinggeven.

kikk-recreatie.nl

Altijd op de hoogte!
Ongeveer acht keer per jaar
verschijnt het KIKK nieuws.
Daarin houden we je op de hoogte
van de regelingen waar jij gebruik
van kan maken. Ook via Facebook,
Twitter en LinkedIn delen we regelmatig
updates en ervaringsverhalen van
medewerkers zoals jij die actief aan de
slag zijn met hun persoonlijke ontwikkeling.
Meld je aan voor de nieuwsbrief op
www.kikk-recreatie.nl of kijk op:

• facebook.com/KIKK-recreatie
• twitter.com/KIKK-recreatie
• linkedin.com/company/KIKK

Over KIKK
KIKK staat voor een gezonde arbeidsmarkt in de recreatiesector! Daarom
zetten wij ons in voor goede arbeidsvoorwaarden en opleidings- en
(door)ontwikkelmogelijkheden in de sector. KIKK financiert, subsidieert
en ontwikkelt activiteiten die daarop gericht zijn. Denk hierbij aan de
cao recreatie, trainingen en diverse HR tools. KIKK is een handelsmerk
van de Stichting Sociaal Fonds Recreatie en vertegenwoordigt
de sectoren verblijfsrecreatie (campings, bungalowparken en
groepsaccommodaties) en zwembaden. Het bestuur van KIKK bestaat
uit zowel werkgevers (RECRON) als werknemers (FNV Recreatie, CNV
Vakmensen en FNV Publiek Belang). Bij KIKK zijn ruim 1.600 bedrijven
aangesloten waar in het hoogseizoen ruim 31.000 mensen werken.

kikk-recreatie.nl

