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Inleiding	  
	  

Digitaal arbeidsvoorwaardenportaal:  www.mijnbandenbaan.nl 

 

Je	  wilt	  graag	  op	  de	  hoogte	  blijven	  van	  alle	  zaken	  die	  spelen	  binnen	  de	  branche.	  Of	  het	  nou	  gaat	  om	  
de	  cao,	  de	  pensioenregeling	  van	  de	  branche	  ,	  veilig	  en	  gezond	  werken	  of	  scholing.	  	  

Veel	  van	  deze	  informatie	  is	  beschikbaar	  via	  diverse	  brochures	  en	  websites.	  Deze	  informatie	  is	  nu	  
gebundeld	  en	  beschikbaar	  op	  1	  centrale	  plek:	  www.mijnbandenbaan.nl.	  Het	  digitale	  
arbeidsvoorwaardenportaal	  voor	  de	  banden-‐	  en	  wielenbranche!	  

De	  site	  kent	  de	  volgende	  onderdelen:	  

1. De	  branche:	  wat	  gebeurt	  er	  in	  de	  banden-‐	  en	  wielenbranche.	  Welke	  beroepen	  zijn	  en	  welke	  
activiteiten	  worden	  verricht;	  

2. Sociale	  afspraken:	  informatie	  over	  de	  cao;	  
3. De	  partijen:	  informatie	  over	  werkgevers-‐	  en	  werknemersorganisaties;	  
4. Mijn	  veiligheid:	  informatie	  over	  veilig	  en	  gezond	  werken	  en	  voorlichtingsmateriaal;	  
5. Mijn	  leerplein:	  in	  dit	  onderdeel	  is	  alle	  informatie	  te	  vinden	  over	  opleidingen	  en	  kan	  men	  zich	  

digitaal	  inschrijven;	  
6. Mijn	  pensioenen:	  informatie	  over	  de	  pensioenregeling	  voor	  de	  banden-‐	  en	  wielenbranche	  en	  

toegang	  tot	  de	  persoonlijke	  pensioenplanner;	  
7. Mijn	  voordeel:	  interessante	  verzekeringen	  met	  collectiviteitskorting	  voor	  uw	  werknemers;	  
8. Mijn	  werkgever:	  een	  onderdeel	  dat	  jouw	  werkgever	  zelf	  kan	  vullen	  met	  relevante	  informatie	  

over	  het	  bedrijf.	  	  

Middels	  deze	  handleiding	  krijg	  je	  uitleg	  over	  het	  gebruik	  van	  het	  arbeidsvoorwaardenportaal.	  Stap	  
voor	  stap	  worden	  de	  mogelijkheden	  en	  voordelen	  duidelijk	  gemaakt	  van	  het	  werken	  met	  het	  portaal.	  

	  

Wij	  wensen	  je	  veel	  plezier	  en	  voordeel	  bij	  het	  gebruik.	  
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Aanmelden	  en	  activeren	  	  
Voor	  je	  gebruik	  kunt	  gaan	  maken	  van	  het	  Digitale	  arbeidsvoorwaardenportaal	  moet	  je	  je	  eigen	  
account	  activeren.	  

Dat	  doe	  je	  door	  de	  stappen	  te	  doorlopen	  zoals	  vermeld	  in	  de	  e-‐mail	  die	  je	  hebt	  ontvangen.	  In	  dit	  
hoofdstuk	  lopen	  we	  die	  stappen	  met	  je	  door.	  

1. Je	  hebt	  onderstaande	  e-‐ma	  il	  ontvangen,	  uiteraard	  met	  andere	  codes	  	  

	  

2. Ga	  naar	  https://www.mijnbandenbaan.nl/activeren	  

Je	  ziet	  het	  volgende	  scherm:	  

	  

3. Vul	  je	  persoonlijke	  activatiecode	  in	  (zie	  e-‐mail	  )	  
4. Ga	  akkoord	  met	  alle	  voorwaarden	  door	  met	  je	  muis	  in	  de	  vakjes	  te	  klikken	  
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Je	  ziet	  het	  volgende	  scherm:	  

	  

5. Klik	  nu	  op	  ACTIVEREN	  
6. Indien	  je	  account	  al	  geactiveerd	  is	  dan	  zie	  je	  het	  volgende	  scherm:	  

	  

7. Indien	  je	  account	  nog	  niet	  geactiveerd	  is	  dan	  zie	  je	  het	  volgende	  scherm:	  
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8. Bedenk	  een	  gebruikersnaam	  en	  vul	  deze	  in.	  	  Je	  hebt	  volledige	  vrijheid	  in	  het	  bedenken	  van	  
deze	  naam.	  (Bijvoorbeeld	  uw	  bedrijfsnaam	  aangevuld	  met	  de	  plaatsnaam	  of	  je	  achternaam).	  
De	  gebruikersnaam	  is	  de	  naam	  waarmee	  je	  later,	  in	  combinatie	  met	  het	  wachtwoord,	  kunt	  
inloggen	  op	  www.mijnbandenbaan.nl;	  

9. Geef	  een	  geldig	  e-‐mailadres	  op	  voor	  je	  gebruikersaccount;	  
10. Geef	  ter	  controle	  nogmaals	  je	  e-‐mailadres	  op	  voor	  je	  gebruikersaccount;	  
11. Geef	  een	  wachtwoord	  op	  voor	  je	  gebruikersaccount,	  let	  op	  de	  eisen;	  
12. Geef	  nogmaals	  je	  wachtwoord	  op	  voor	  je	  gebruikersaccount;	  

Je	  ziet	  het	  volgende	  scherm:	  

	  

13. Controleer	  alle	  gegevens.	  	  
14. Ben	  je	  van	  werkgever	  veranderd	  binnen	  de	  banden-‐	  en	  wielenbranche	  en	  wil	  je	  je	  

opleidingsgegevens	  overzetten	  vink	  dan	  het	  vakje	  naast	  de	  eerste	  pijl	  aan.	  Je	  ziet	  het	  
volgende	  scherm.	  Vul	  daar	  je	  gebruikersnaam	  en	  wachtwoord	  in	  dat	  je	  hebt	  gebruikt	  bij	  
vorige	  werkgever.	  Dit	  hoeft	  alleen	  als	  je	  van	  werkgever	  in	  de	  branche	  bent	  veranderd!	  

	  

15. Klik	  op	  REGISTREER	  ACCOUNT	  	  
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Je	  ziet	  het	  volgende	  scherm:	  

	  

16. Ga	  naar	  je	  mailbox	  en	  controleer	  of	  er	  een	  email	  is	  binnengekomen	  van	  VACO.	  Als	  je	  de	  e-‐
mail	  niet	  ziet	  kijk	  dan	  in	  het	  spamgedeelte	  van	  je	  e-‐mailbox.	  	  

	  

Je	  ziet	  het	  volgende	  bericht	  in	  uw	  e-‐mailbox:	  

	  

17. Klik	  op	  de	  link	  om	  de	  activatie	  van	  je	  account	  te	  voltooien	  
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Je	  ziet	  het	  volgende	  scherm:	  

	  

Het	  activatieproces	  is	  voltooid	  en	  je	  gebruikersaccount	  is	  aangemaakt.	  Je	  kunt	  nu	  inloggen	  met	  de	  
door	  jou	  gekozen	  gebruikersnaam	  en	  wachtwoord.	  Als	  werknemer	  	  kun	  je	  allerlei	  zaken	  bekijken	  en	  	  
regelen	  met	  betrekking	  tot	  jouw	  arbeidsvoorwaarden.	  In	  de	  volgende	  hoofdstukken	  	  wordt	  hierover	  
uitleg	  gegeven.	  
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Inloggen	  op	  Mijnbandenbaan.nl	  
	  

Om	  in	  te	  kunnen	  loggen	  ga	  je	  naar	  het	  volgende	  internetadres:	  

https://www.mijnbandenbaan.nl/	  

Door	  bij	  gebruikerslogin	  jouw	  zojuist	  gekozen	  gebruikersnaam	  en	  wachtwoord	  te	  typen	  zorg	  je	  
ervoor	  dat	  je	  als	  unieke	  gebruiker	  bekend	  wordt	  gemaakt.	  

1. Type	  je	  gebruikersnaam;	  
2. Type	  je	  wachtwoord	  (	  let	  op	  kleine	  letters,	  hoofdletters	  etc	  );	  
3. Klik	  op	  INLOGGEN.	  

	  

	  

Je	  ziet	  dat	  je	  ingelogd	  bent	  doordat	  jouw	  gegevens	  op	  het	  scherm	  worden	  getoond.	  Tevens	  wordt	  de	  
bedrijfsnaam,	  plaats	  en	  jouw	  personeelsnummer	  getoond.	  
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De	  Online	  Introductie	  
	  

Als	  je	  voor	  de	  eerste	  keer	  bent	  ingelogd	  dan	  	  zie	  je	  het	  volgende	  scherm:	  

	  

Door	  te	  klikken	  op	  VOLGENDE	  word	  je	  in	  het	  kort	  door	  het	  arbeidsvoorwaardenportaal	  geleid.	  Je	  ziet	  
alle	  onderdelen	  met	  een	  korte	  omschrijving.	  	  

Naar	  de	  home	  page	  van	  mijnbandenbaan.nl.	  
	  

Waar	  je	  je	  ook	  bevindt	  binnen	  het	  arbeidsvoorwaardenportaal,	  met	  de	  home	  knop,	  linksboven	  in	  het	  
scherm,	  ga	  je	  altijd	  terug	  naar	  de	  beginpagina	  van	  het	  portaal.	  

Dit	  bereik	  je	  door	  te	  klikken	  op	   	  
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MIJN	  PROFIEL	  
	  

Als	  je	  bent	  ingelogd	  zie	  je	  linksboven	  MIJN	  PROFIEL	  staan.	  Door	  hierop	  te	  klikken	  krijg	  je	  jouw	  
persoonlijke	  gegevens	  te	  zien	  en	  heb	  je	  de	  mogelijkheid	  om	  jouw	  emailadres	  en	  wachtwoord	  aan	  te	  
passen.	  Klik	  op	  MIJN	  PROFIEL.	  

	  

Je	  ziet	  het	  volgende	  scherm:	  

	  

Hier	  kun	  je	  jouw	  e-‐mailadres	  aanpassen	  en	  een	  nieuw	  wachtwoord	  instellen.	  Als	  je	  een	  nieuw	  
wachtwoord	  wilt	  instellen	  dan	  moet	  dit	  voldoen	  aan	  bepaalde	  eisen:	  

	  

Na	  het	  opnieuw	  instellen	  klik	  je	  op	  OPSLAAN	  en	  is	  jouw	  nieuwe	  wachtwoord	  actief.	  
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Wachtwoord	  of	  gebruikersnaam	  vergeten	  
Weet	  je	  jouw	  wachtwoord	  OF	  gebruikersnaam	  niet	  meer	  dan	  klik	  je	  in	  het	  inlogscherm	  op	  
Wachtwoord	  vergeten.	  

	  

Je	  ziet	  het	  volgende	  scherm:	  

	  

Vul	  je	  gebruikersnaam	  in	  en	  klik	  op	  STUUR	  EMAIL	  MET	  HERSTELLINK.	  Je	  krijgt	  een	  e-‐mail	  met	  een	  
herstellink.	  Hierin	  wordt	  je	  de	  mogelijkheid	  geboden	  om	  een	  nieuw	  wachtwoord	  in	  te	  stellen.	  
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Als	  je	  jouw	  gebruikersnaam	  bent	  vergeten	  dan	  klik	  	  je	  op	  GEBRUIKERSNAAM	  VERGETEN.	  In	  
onderstaand	  scherm	  vul	  je	  het	  emailadres	  in	  dat	  je	  bij	  aanmelding	  hebt	  gebruikt.	  Klik	  op	  STUUR	  
GEBRUIKERSNAAM	  en	  via	  een	  e-‐mail	  wordt	  je	  gebruikersnaam	  toegestuurd.	  

	  

Wachtwoord	  EN	  gebruikersnaam	  vergeten	  
Bent	  je	  wachtwoord	  EN	  gebruikersnaam	  vergeten	  neem	  dan	  contact	  op	  met	  je	  werkgever	  of	  met	  de	  
beheerder	  van	  het	  portaal.	  Hij	  kan	  een	  nieuwe	  aanmeldingsprocedure	  starten	  zodat	  je	  jezelf	  weer	  
kunt	  aanmelden.	  	  

Niet	  ingelogd	  
Vergeet	  je	  een	  keer	  in	  te	  loggen	  dan	  krijg	  je	  onderstaand	  scherm	  te	  zien	  en	  kun	  je	  (nog)	  niet	  alle	  
functionaliteiten	  gebruiken.	  Dit	  heeft	  te	  maken	  met	  privacygevoelige	  zaken.	  Log	  alsnog	  in	  of	  vraag	  je	  
werkgever	  een	  account	  aan	  te	  maken.	  
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Eerste	  inlog	  
Als	  je	  voor	  de	  eerste	  keer	  inlogt	  dan	  krijg	  je	  onderstaand	  scherm	  te	  zien.	  De	  online	  introductie	  geeft	  
je	  informatie	  over	  het	  gehele	  arbeidsvoorwaardenportaal.	  	  Wij	  raden	  je	  aan	  deze	  introductie	  te	  
volgen	  zodat	  je	  makkelijker	  kunt	  navigeren	  in	  het	  portaal.	  

	  

NOG	  NADER	  AAN	  TE	  VULLEN	  	  
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Navigeren	  op	  mijnbandenbaan.nl	  
Als	  je	  bent	  ingelogd	  dan	  kun	  je	  op	  2	  manieren	  naar	  de	  verschillende	  onderdelen	  in	  het	  portaal	  
navigeren.	  	  

1. Je	  gaat	  met	  de	  muis	  rechtsboven	  in	  het	  scherm	  naar	  WERKNEMERS.	  Kies	  het	  onderdeel	  	  waar	  
je	  meer	  over	  wilt	  weten	  en	  klik	  erop	  met	  de	  muis.	  Je	  gaat	  dan	  bijvoorbeeld	  naar	  Mijn	  
Veiligheid	  of	  Mijn	  Voordeel.	  

	  

2. Of	  je	  klikt	  in	  het	  midden	  van	  het	  scherm	  op	  WERKNEMER	  en	  het	  volgende	  menu	  opent	  zich	  	  

	  

Op	  deze	  pagina	  maak	  je	  een	  keuze	  door	  bij	  het	  gewenste	  onderdeel	  op	  LEES	  MEER	  te	  klikken.	  De	  
verschillende	  onderdelen	  worden	  in	  de	  volgende	  hoofdstukken,	  waar	  nodig,	  uitgebreider	  
beschreven.	   	  
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MIJN	  BRANCHE	  
	  

Op	  deze	  pagina	  staat	  een	  algemene	  uitleg	  over	  de	  banden-‐	  en	  wielenbranche.	  Bovendien	  staan	  hier	  
interessante	  filmpjes	  over	  het	  werken	  als	  bandenspecialist	  of	  als	  pechservicemonteur.	  

In	  het	  rechterblok	  heb	  je	  de	  mogelijkheid	  om	  een	  aantal	  belangrijke	  documenten	  te	  downloaden	  
naar	  jouw	  computer	  of	  om	  deze	  te	  bestuderen	  	  

	  

Bestuderen	  of	  downloaden	  van	  belangrijke	  documentatie.	  Klik	  rechts	  op	  de	  gewenste	  documenten.	  
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SOCIALE	  AFSPRAKEN	  
	  

Op	  deze	  pagina	  staat	  een	  bladerbare	  versie	  van	  de	  huidige	  sociale	  afspraken	  binnen	  de	  cao	  voor	  de	  
banden-‐	  en	  wielenbranche.	  Door	  rechts	  op	  een	  onderwerp	  te	  klikken	  krijg	  je	  meer	  informatie	  over	  
het	  desbetreffende	  onderwerp.	  Ook	  kun	  je	  door	  een	  zoekwoord	  te	  typen	  meer	  informatie	  vinden	  
over	  dit	  specifieke	  onderwerp	  binnen	  de	  cao.	  

	  

Door	  bijvoorbeeld	  op	  SALARIS	  te	  klikken	  opent	  zich	  onderstaand	  scherm.	  Hierin	  staat	  meer	  
informatie	  over	  de	  salariëring	  binnen	  de	  branche.	  
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DE	  PARTIJEN	  
	  

Op	  deze	  pagina	  meer	  info	  over	  de	  sociale	  partners	  die	  met	  elkaar	  zorgen	  voor	  afsopraken	  over	  o.a.	  
arbeidsvoorwaarden	  en	  pensioenen.	  Zij	  vertegenwoordigen	  respectievelijk	  werkgevers	  en	  
werknemers	  binnen	  de	  banden-‐	  en	  wielenbranche	  

Als	  je	  een	  vraag	  hebt	  aan	  1	  van	  deze	  partijen	  dan	  kunt	  je	  contact	  opnemen	  via	  mail	  of	  telefoon.	  
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MIJN	  VEILIGHEID	  
	  

Een	  belangrijk	  onderdeel	  binnen	  de	  branche.	  	  Je	  hebt	  tenslotte	  binnen	  de	  branche	  met	  verschillende	  
arborisico’s	  te	  maken.	  Binnen	  deze	  pagina	  meer	  informatie	  die	  jou	  	  helpt	  om	  veilig	  en	  gezond	  te	  
werken	  op	  je	  werkplek.	  

Er	  zij	  drie	  onderdelen	  te	  onderscheiden	  met	  elk	  hun	  eigen	  inhoud.	  De	  onderdelen	  worden	  in	  de	  
volgende	  hoofdstukken	  behandeld:	  

1. Brochure	  Veilig	  en	  gezond	  werken	  
2. Arbocatalogus	  
3. Praktijkrichtlijnen	  

Wil	  je	  meer	  weten	  over	  1	  van	  de	  onderdelen	  klik	  dan	  op	  LEES	  MEER	  
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Brochure	  veilig	  en	  gezond	  werken	  
Hier	  kun	  je	  op	  je	  gemak	  de	  brochure	  over	  Veilig	  en	  gezond	  werken	  doorlezen.	  Het	  is	  belangrijk	  om	  te	  
weten	  hoe	  je	  risico’s	  kunt	  beperken	  en	  veilig	  aan	  het	  werk	  kunt	  zijn.	  

	  

Arbocatalogus	  
In	  de	  arbocatalogus	  voor	  de	  banden-‐	  en	  wielenbranche	  vind	  je	  veel	  informatie	  over	  veilig	  en	  gezond	  
werken.	  Door	  gebruik	  te	  maken	  van	  de	  genoemde	  oplossingen	  en	  maatregelen	  worden	  arborisico’s	  
weggenomen	  of	  geminimaliseerd.	  In	  de	  arbocatalogus	  hebben	  werkgevers	  en	  werknemers	  
vastgelegd	  hoe	  zij	  een	  veilige	  en	  gezonde	  arbeidssituatie	  willen	  bereiken.	  De	  oplossingen	  en	  
maatregelen	  sluiten	  direct	  aan	  op	  de	  risico-‐inventarisatie	  en	  evaluatie	  van	  de	  branche	  (RI&E).	  	  
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Praktijkrichtlijnen	  
Hier	  kun	  je	  de	  verschillende	  brochures	  over	  praktijkrichtlijnen	  en	  veiligheid	  bestuderen,	  eventueel	  
downloaden	  naar	  je	  computer	  of	  printen.	  Na	  afloop	  van	  het	  bestuderen	  kun	  je	  een	  test	  doen	  om	  te	  
kijken	  of	  je	  alles	  goed	  hebt	  begrepen.	  Deze	  test	  bestaat	  meestal	  uit	  15	  meerkeuze	  vragen	  die	  
betrekking	  hebben	  op	  de	  inhoud	  van	  de	  brochure.	  

Als	  je	  deze	  test	  met	  goed	  gevolg	  aflegt	  dan	  krijg	  je	  een	  certificaat.	  Dit	  wordt	  automatisch	  toegevoegd	  
aan	  jouw	  opleidingspaspoort.	  Hierover	  volgt	  in	  een	  volgend	  hoofdstuk	  meer	  informatie.	  Deze	  test	  
kun	  je	  uiteraard	  ook	  weer	  opnieuw	  afleggen	  .	  

	  

BEKIJK	  DIT	  ONDERDEEL,	  hier	  kun	  je	  de	  brochure	  bekijken	  
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DOWNLOAD	  PDF,	  bewaar	  de	  brochure	  op	  mijn	  computer	  	  

DOE	  DE	  TEST,	  test	  jouw	  parate	  kennis	  over	  het	  onderwerp	  uit	  de	  brochure	  

Een	  voorbeeldvraag	  uit	  de	  test.	  

	  

Test	  afgerond	  en	  geslaagd	  

	  

Hieronder	  zie	  je	  dat	  een	  certificaat	  is	  toegevoegd	  aan	  het	  opleidingspaspoort	  
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MIJN	  LEERPLEIN	  
Hier	  vind	  je	  alle	  benodigde	  informatie	  over	  Stichting	  SVOB,	  het	  opleidingscentrum	  voor	  de	  banden-‐	  
en	  wielenbranche.	  Informatie	  over	  opleidingsaanbod,	  inschrijven,	  data	  en	  prijzen.	  

Ook	  vind	  je	  hier	  	  MIJN	  OPLEIDINGENPASPOORT	  gevuld	  met	  door	  jouw	  gevolgde	  opleidingen	  binnen	  
het	  portaal	  (	  bv	  praktijkrichtlijnen),	  bij	  SVOB	  en	  eigen	  gevolgde	  opleidingen	  	  

Inschrijven	  bij	  een	  SVOB	  opleiding	  gaat	  via	  het	  portaal.	  Belangrijke	  persoonlijke	  gegevens	  zijn	  al	  in	  
gevuld	  en	  je	  hoeft	  alleen	  de	  aanvraag	  aan	  te	  vullen	  en	  	  in	  te	  dienen.	  Jouw	  werkgever	  gaat	  deze	  
aanvraag	  daarna	  goedkeuren	  of	  in	  uitzonderlijke	  gevallen	  afkeuren	  en	  deze	  wordt	  dan	  automatisch	  
naar	  SVOB	  doorgestuurd.	  
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Opleidingsaanbod	  en	  inschrijven	  
Hier	  vind	  je	  een	  overzicht	  van	  alle	  door	  SVOB	  aangeboden	  vakgerichte	  trainingen	  en	  opleidingen.	  Via	  
deze	  site	  kun	  je	  jezelf	  direct	  inschrijven	  zonder	  dat	  je	  allerlei	  formulieren	  in	  hoeft	  te	  vullen	  omdat	  
reeds	  bekende	  informatie	  direct	  wordt	  overgenomen	  op	  het	  aanmeldformulier.	  	  

	  

Na	  een	  klik	  op	  de	  opleiding	  Remmenservice	  personenauto’s	  zie	  je	  het	  volgende	  scherm	  

	  

Door	  op	  LEES	  MEER	  te	  klikken	  zie	  je	  de	  volledige	  inhoud	  van	  de	  opleiding	  met	  alle	  ins	  en	  outs.	  	  
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Aanmelden	  kan	  via	  de	  knop	  AANMELDEN	  OPLEIDING.	  (Uiteraard	  na	  overleg	  met	  jouw	  werkgever).	  

Je	  ziet	  het	  volgende	  scherm:	  

	  

Zoals	  je	  ziet	  zijn	  een	  aantal	  belangrijke	  gegevens	  al	  ingevuld	  en	  hoef	  je	  dat	  niet	  zelf	  te	  doen.	  Vul	  het	  
formulier	  verder	  in	  waar	  nodig.	  Het	  laatste	  deel,	  GEGEVENS	  BEDRIJF,	  hoef	  je	  niet	  in	  te	  vullen.	  Dat	  
moet	  jouw	  werkgever	  doen.	  	  

	  	  

Kies	  voor	  VERSTUREN.	  
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Je	  krijgt	  nu	  een	  bevestiging	  van	  je	  aanmelding	  te	  zien	  	  

	  	  

Jouw	  werkgever	  krijgt	  nu	  een	  mailtje	  met	  daarin	  je	  aanmelding	  voor	  deze	  opleiding.	  Hij	  keurt	  deze	  en	  
na	  goedkeuring	  wordt	  deze	  doorgestuurd	  naar	  SVOB	  en	  ben	  je	  aangemeld.	  

Voor	  opleidingen	  die	  niet	  door	  SVOB	  worden	  georganiseerd	  geldt	  een	  andere	  aanmeldingprocedure.	  
Hoe	  je	  je	  hier	  moet	  aanmelden	  staat	  vermeld	  in	  de	  cursusomschrijving.	  Weet	  je	  het	  niet	  zeker	  vraag	  
dan	  je	  werkgever	  voor	  je	  je	  aanmeldt.	   	  
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Data	  en	  prijzen	  
Hier	  vind	  je	  een	  actueel	  overzicht	  van	  de	  trainingsdata.	  Naast	  de	  geplande	  trainingen	  is	  het	  ook	  
mogelijk	  om	  bij	  jouw	  werkgever	  in	  de	  buurt	  of	  op	  locatie	  een	  training	  te	  organiseren.	  Jouw	  
werkgever	  kan	  hierover	  contact	  opnemen	  	  met	  SVOB.	  

Voor	  een	  actueel	  overzicht	  van	  de	  prijzen	  klikt	  u	  op	  LEES	  MEER.	  	  

	  

Om	  de	  inhoud	  van	  de	  trainingen	  te	  kunnen	  zien	  OF	  om	  je	  aan	  te	  melden	  moet	  je	  klikken	  op	  1	  van	  de	  
trainingen.	  Je	  komt	  dan	  in	  een	  scherm	  waar	  de	  inhoud	  van	  de	  training	  wordt	  getoond	  en	  je	  je	  kunt	  
aanmelden.	  
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Mijn	  opleidingspaspoort	  
	  

Op	  deze	  plek	  vind	  je	  een	  actueel	  overzicht	  van	  jouw	  reeds	  gevolgde	  opleidingen	  en	  kun	  je	  de	  
bijbehorende	  diploma’s	  en	  certificaten	  	  downloaden.	  Tevens	  heb	  je	  de	  mogelijkheid	  om	  ontbrekende	  
opleidingen	  en	  diploma’s	  te	  uploaden	  zodat	  je	  een	  totaaloverzicht	  krijgt.	  

	  

Je	  kunt	  hier	  een	  opleiding	  toevoegen	  door	  te	  klikken	  op	  VOEG	  OPLEIDING	  TOE.	  Deze	  wordt	  
toegevoegd	  onder	  de	  kop	  Additionele	  opleidingen	  

Je	  ziet	  het	  volgende	  scherm:

	  

	  	  Je	  vult	  hier	  in	  

1. de	  naam	  van	  de	  opleiding;	  
2. de	  (aanvangs)	  datum	  van	  de	  opleiding;	  
3. de	  naam	  van	  het	  instituut;	  
4. scan	  het	  certificaat/diploma	  op	  je	  computer	  en	  kies	  UPLOADEN	  ;	  
5. kies	  voor	  OPSLAAN,	  alleen	  PDF	  bestanden	  zijn	  toegestaan;	  

De	  opleiding	  wordt	  dan	  toegevoegd	  aan	  jouw	  opleidingspaspoort.	  Je	  kunt	  nu	  eventueel	  een	  volgende	  
opleiding	  toevoegen	  om	  zo	  al	  je	  gevolgde	  opleidingen	  te	  bewaren.	  	  
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MIJN	  PENSIOEN	  
Sociale	  partners	  hebben	  een	  collectieve	  pensioenregeling	  afgesloten	  voor	  werknemers	  in	  de	  banden-‐	  
en	  wielenbranche.	  Deze	  regeling	  is	  ondergebracht	  bij	  Stichting	  Bedrijfstakpensioenfonds	  voor	  de	  
Banden-‐	  en	  Wielenbranche.	  

Binnen	  MIJNPENSIOENREGELING	  vind	  je	  antwoord	  op	  vragen	  als	  ‘hoe	  bouw	  ik	  mijn	  pensioen	  op?’	  en	  
‘waar	  kan	  ik	  straks	  ongeveer	  op	  rekenen?’.	  Ook	  wordt	  er	  ingegaan	  op	  de	  keuzemogelijkheden	  die	  de	  
pensioenregeling	  kent.	  	  

Mijnpensioenoverzicht.nl	  wordt	  verzorgd	  door	  de	  Stichting	  Pensioenregister.	  De	  Stichting	  
Pensioenregister	  is	  opgericht	  door	  de	  Sociale	  Verzekeringsbank	  (SVB)	  en	  alle	  Nederlandse	  
pensioenuitvoerders.	  

Met	  de	  PENSIOENPLANNER	  kun	  je	  berekeningen	  maken	  voor	  jouw	  eigen	  situatie.	  
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MIJN	  VOORDEEL	  
Hier	  is	  het	  mogelijk	  om	  snel	  en	  voordelig	  privé	  verzekeringen	  af	  te	  sluiten.	  Denk	  hierbij	  aan	  
verzekeringen	  voor	  je	  auto,	  huis	  en	  zorg.	  
Door	  op	  LEES	  MEER	  te	  klikken	  vind	  je	  daarover	  meer	  informatie	  en	  berekeningsmogelijkheden.	  Je	  
gaat	  dan	  naar	  de	  site	  van	  de	  desbetreffende	  aanbieder	  van	  verzekeringen	  	  

Het	  is	  de	  moeite	  waard	  om	  eens	  een	  kijkje	  te	  nemen	  want	  tussen	  VACO	  en	  de	  verzekeraars	  zijn	  
goede	  afspraken	  gemaakt	  die	  jou	  veel	  voordeel	  kunnen	  opleveren.	  	  
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MIJN	  WERKGEVER	  
	  

In	  dit	  onderdeel	  vind	  je	  meer	  informatie	  over	  jouw	  werkgever.	  De	  informatie	  op	  deze	  pagina	  is	  alleen	  
voor	  jou	  als	  werknemer	  beschikbaar	  en	  te	  bekijken.	  

	  

	  


