Subsidiemogelijkheden Osseforth Opleidingen
1. Sociaalfonds Bouwnijverheid (SFB)
Wie kan gebruik maken van de subsidieregeling?
Werknemers van de CAO voor de Bouwnijverheid. Subsidie vindt alleen maar plaats als de cursus
overdag tijdens werktijd plaats vindt!!
Website: www.scholingsfonds.nl
Subsidie op de opleidingen:
 Heftruck/reachtruck ( 1 en 2 daagse)
 E achter B ( 1 en 2 dagen)
 Hoogwerker
 Code 95
Vergoedingen van cursuskosten door het scholingsfonds aan werkgever: € 74,-, € 89,- of € 113,Vergoeding van verlet- en reiskosten: maximaal € 160,De bedragen zijn per persoon, per gevolgde cursusdag.

2. SOOB Subsidiepunt.nl
Wie kan gebruik maken van de subsidie?
Werknemers die onder de CAO Transport en Logistiek vallen kunnen gebruik maken van een subsidie
van €125,- voor de praktijknascholing voor de code 95. Na 30 juni 2014 gaat de subsidie weer terug
naar €100,- per gevolgde praktijkopleiding in het kader van de code 95.
Subsidie is geldig op Praktijkopleidingen Code 95 die worden gegeven tot 30-06-2014.
Subsidie voor rijopleidingen
Wilt u medewerkers opleiden tot chauffeur? Via SOOB Subsidiepunt kunt u subsidie voor de
Rijopleidingen aanvragen. Daarbij gaat het om Vakbekwaamheid 1, 2 en 3 (RV1, V2C en V3C) en de
Rijopleiding C en E bij C. U krijgt 35% subsidie voor de kosten van de Rijopleidingen, tot een
maximum duur en uurtarief.

3. STOOF ( Sector tot Opleiding en Ontwikkeling van de Flexbranche)
Wie kan gebruik maken van de subsidieregeling? Werknemers in de uitzendbranche.
www.stoof-sectorplan.nl
Een Uitzendwerkgever krijgt tot maximaal 50% van de werkelijk gemaakte scholingskosten (met een
maximum van de door STOOF vastgestelde gemiddelde marktprijzen per opleiding) van STOOF
vergoed zodra STOOF een compleet Scholingsdossier heeft ontvangen dat voldoet aan alle gestelde
eisen en administratief door STOOF is verwerkt.
Subsidie voor de opleidingen:







Heftruck
Vrachtwagen C en CE
Code 95
Electro Palletwagen
Hoogwerker
VCA Basis/ VCA VOL

“De STOOF subsidie geldt alleen voor kandidaten die uit een uitkeringssituatie komen en door het
uwv in bepaalde doelgroep gecategoriseerd zijn en aangedragen worden.”

4. Stichting OOM
Wie kan gebruik maken van de subsidieregeling? Medewerkers in de metaalsector.
www.oom.nl
De bijdrage in de scholingskosten is 50% per persoon per jaar, tot een maximum van €750.
Er kan een bijdrage worden aangevraagd voor maximaal 15 medewerkers of, indien dat meer is, 30%
van het personeelsbestand.
Cursusaanbod:





Heftruck/reachtruck
Vrachtwagen C en CE
VCA Basis en VCA VOL
E achter B ( 1 en 2 dagen)

Subsidie is van kracht tot 31 december 2014

5. SOOB subsidie/ Provincie Limburg
Ondernemers kunnen een voucher inzetten van €1500,- om de duurzame inzetbaarheid van hun
mensen te vergroten maw om te zorgen dat de mensen goed de pensioen leeftijd halen. Dit is vrij
invulbaar door het bedrijf en kan variëren van een training gezonde leefstijl tot instructie instellen
stoel van chauffeurs tot coaching van de directeur etc etc. De training hoeft niet soob gecertificeerd
te zijn en/of mee te tellen voor de code 95.

6. Vakbekwaamheid behouden werkloze chauffeurs.
Beroepschauffeurs, maar ook kraanmachinisten en heftruckchauffeurs moeten voor de uitoefening
van hun beroep voldoen aan eisen van vakbekwaamheid. Voor de inzetbaarheid van iedereen die dit
beroep uitoefent, maar op dit moment werkloos is, is het belangrijk de vakbekwaamheid op peil te
houden. Daarom is het binnenkort mogelijk om met volledige subsidie verplichte nascholing te
volgen om uw vakbekwaamheid te onderhouden en daarmee uw kansen op de arbeidsmarkt te
vergroten. Daarbij gaat het om code 95 voor beroepschauffeurs, TCVT-certificaat voor
kraanmachinisten en het heftruckcertificaat voor logistieke medewerkers.

Hoe weet ik of ik in aanmerking kom voor deze regeling?
Om voor deze gratis nascholing in aanmerking te komen, zijn er een aantal voorwaarden.
• U bent vrachtwagenchauffeur, kraanmachinist of logistiek medewerker.
• U bent werkloos geworden in de periode vanaf 1 januari 2013 en bent op dit moment nog steeds
werkloos of
• U bent nog wel in dienst in één van de bovengenoemde functies bij uw huidige werkgever, maar
u wordt binnenkort werkloos (het ontslag is aangezegd). In dat geval kan uw werkgever de maatregel
voor u aanvragen. Deze informatie kan telefonisch aangevraagd worden via 0900 – 1442 optie 1.
• Uw laatste werkgever was een transportbedrijf en aangesloten bij SOOB, dit is het opleidings- en
ontwikkelingsfonds voor de sector. U kunt dit checken op uw laatste loonstrook.
• U moet uw vakbekwaamheid (code 95, TCVT-certificaat of heftruckcertificaat) nog verlengen.
• U bent ingeschreven bij het MobiliteitsCentrum transport. Bent u nog niet ingeschreven, klik dan
hier om naar het inschrijfformulier te gaan.

Uitvoering van de regeling
Er is subsidie voor 1.000 opleidingstrajecten voor chauffeurs, kraanmachinisten en logistiek
medewerkers. Als u nog niet bent ingeschreven bij het MobiliteitsCentrum transport, dan adviseren
wij u dit snel te doen. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.
Nadat u heeft zich ingeschreven, ontvangt u van ons op korte termijn een informatiepakket. Bij dit
informatiepakket zitten een aantal formulieren die u invult en aan ons terugstuurt. Op grond van
deze informatie wordt beoordeeld of u in aanmerking komt voor de regeling. Als dat het geval is,
ontvangt u een definitieve toekenning van de subsidie. De opleiding(en) starten vanaf juni 2014.

