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Maak werk van werkgeluk

Maak werk van werkgeluk
Ook in jouw organisatie werken medewerkers die zich graag willen ontwikkelen, bijvoorbeeld
door eens te praten met een coach of een opleiding te volgen. Dit kan je jullie medewerkers
dit jaar met de subsidie van NL Leert Door, Sector Maatwerk zelfs tegen een zeer gereduceerd
tarief aanbieden! Hoe dat precies werkt lees je in deze flyer en met het bijgesloten
aanmeldformulier kun je het ook direct ingang zetten.
Deze subsidie biedt je de mogelijkheid om medewerkers tegen 30% van de reguliere kosten
activiteiten op het gebied van (persoonlijke) ontwikkeling, loopbaanadvies, scholing of een
EVC-traject aan te bieden. De subsidiebijdrage is 70% van de kosten. De eigen bijdrage van
30% in de kosten is noodzakelijk voor de cofinanciering en de financiering van de
overheadskosten voor aanvraag, administratie en verantwoording. De subsidieperiode loopt
tot 31 december 2022 en alle activiteiten moeten voor deze periode afgerond zijn.

Mogelijkheden voor subsidie
De activiteiten die binnen deze regeling ingezet kunnen worden, staan hieronder
vermeldt, inclusief het gedeelte van de vastgestelde waarde dat wordt gesubsidieerd.
Alle activiteiten kunnen met elkaar gecombineerd worden.
Per traject kan één keer ontwikkeladvies ingezet worden, gecombineerd met één keer
begeleiding (B), gecombineerd met scholing of EVC. Gemiddeld genomen bedraagt het
subsidiebedrag per deelnemer maximaal € 2.000,-.
Overzicht (los of gecombineerd) in te zetten activiteiten:
•
•

•

•
•
•

Ontwikkeladvies (activiteit A) met een waarde van € 700,-.
Hiervoor ontvang je als werkgever een vergoeding van € 490,-.
5 uur begeleiding (activiteit B) via dezelfde ontwikkel-/loopbaancoach bij het zoeken
naar een juiste volgende stap, met een minimale waarde van € 500,-.
Als werkgever ontvang je een vergoeding van € 350,-.
10 uur begeleiding (activiteit B) via dezelfde ontwikkel-/loopbaancoach bij het
zoeken naar een juiste volgende stap, met een minimale waarde van € 1.000,-.
Als werkgever ontvang je een vergoeding van € 700,-.
Scholing (activiteit C) met een minimale belasting van 16 uur ter waarde van € 500,-.
Als werkgever ontvang je een vergoeding van € 350,-.
Scholing (activiteit C) leidend tot een certificaat/diploma van minimaal € 1.250,-.
Als werkgever ontvang je een vergoeding van € 875,-.
Een EVC procedure (activiteit D) met een minimale waarde van € 1.250,-.
Als werkgever ontvang je een vergoeding van € 875,-.

Uiteraard vinden de eventuele extra activiteiten altijd plaats in overleg met de werkgever, omdat
die verantwoordelijk is voor cofinanciering. De cofinanciering mag volgens de subsidieregeling niet
op de werknemer worden verhaald.

NL Leert Door, Sectoraal Maatwerk versie juli 2022

2

De loopbaanactiviteiten met een professionele (loopbaan)coach
RegioPlus, de regionale werkgeversorganisaties en CNV hebben professionele
(loopbaan)coaches beschikbaar die aan alle eisen uit de regeling voldoen om hoogwaardige
ontwikkeltraject uit te kunnen voeren. Tevens dragen zij direct zorg voor administratieve
afhandeling zodat je hier geen omkijken naar hebt. Als jouw organisatie graag met eigen
ontwikkel-/loopbaancoaches werkt dan zijn daar mogelijkheden voor. Voorwaarde is dan wel
dat je meerdere trajecten afneemt. Neem voor een toelichting op de voorwaarden contact op
met de projectleider van jouw werkgeversorganisatie of RegioPlus via info@regioplus.nl.

Aanvragen losse EVC en/of scholingstrajecten
Het is ook mogelijk los van een loopbaanactiviteit een EVC of scholingstraject aan te vragen.
Belangrijk is dat deze EVC of scholingsactiviteiten voldoen aan de eisen die gesteld worden in
de regeling (op te vragen bij RegioPlus of de regionale projectleider) en dat ze voor 31
december 2022 afgerond zijn.

Gebruik maken van de subsidieregeling
Via bijgaand inschrijfformulier kun je jouw organisatie aanmelden voor de regeling. Je geeft
aan hoeveel deelnemers je wilt aanmelden en welke activiteiten je wil afnemen. Het is
belangrijk deze inschatting realistisch te doen, omdat we aan de subsidieverstrekker door
moeten geven hoeveel we verwachten te realiseren. Ook willen we zicht houden op de
mogelijkheden voor werkgevers om meer aanvragen te doen of voor nieuwe werkgevers om
zich ook aan te melden voor deze regeling.
Na de inschrijving nemen we contact met je op. Vervolgens kun je een account aanmaken op
het digitale portaal. Hier kun je deelnemers invoeren en de activiteiten toevoegen waarvoor
de deelnemer wordt aangemeld. In het geval van loopbaanactiviteiten wordt in het portaal de
koppeling verzorgt met een coach1.

1 In geval gebruik wordt gemaakt van eigen coaches worden aparte afspraken in de overeenkomst opgenomen.
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Aanvraagformulier activiteiten NL Leert Door, sectoraal maatwerk






Wij willen gebruik maken van ontwikkel-/loopbaanadviezen ter waarde van
€ 700,-per medewerker, waarvoor ik 70% vergoeding ontvang. We ontvangen daarmee
€ 490,- subsidie per ontwikkel-/loopbaanadvies; de cofinanciering bedraagt € 210,- per
ontwikkel-/loopbaanadvies.
Wij willen gebruik maken van begeleidingstrajecten ter waarde van € 500,- per
medewerker, waarvoor ik 70% vergoeding ontvang. We ontvangen daarmee € 350,subsidie per begeleidingstraject; de cofinanciering bedraagt € 150,- per traject.
Wij willen gebruik maken van begeleidingstrajecten ter waarde van € 1.000,-per
medewerker, waarvoor we 70% vergoeding ontvangen. We ontvangen daarmee € 700,subsidie per begeleidingstraject; de cofinanciering bedraagt €300,- per begeleidingstraject

Graag reserveer ik een aantal van … ontwikkel-/loopbaanadviezen.
Graag reserveer ik een aantal van …. korte begeleidingstrajecten á € 500,-.
Graag reserveer ik een aantal van … lange begeleidingstrajecten á € 1.000,-.





Wij willen gebruik maken van subsidie op …… EVC procedures ter waarde van minimaal €
1.250,- en ontvangen hiervoor een vergoeding van € 875,- per uitgevoerd EVC.
Wij willen gebruik maken van subsidie op …… scholingsactiviteiten ter waarde van € 500,en ontvangen hiervoor een vergoeding van € 350,- per succesvol afgeronde activiteit.
Wij willen gebruik maken van subsidie op ….. scholingsactiviteiten leidend tot een
certificaat of diploma ter waarde van minimaal € 1.250,- en ontvangen hiervoor een
vergoeding van € 875,- per succesvol afgeronde activiteit.

Wij zijn ervan op de hoogte dat vanuit de subsidieregeling uiteindelijk minimaal 60% van de
door de organisatie aangevraagde trajecten gerealiseerd moeten worden om in aanmerking te
komen voor de vergoeding en we hebben hiermee bij deze intekening rekening gehouden.

Datum

Naam organisatie

__________________________

____________________________________

Naam bestuurder

Handtekening bestuurder

__________________________

____________________________________

Het ingevulde en ondertekende formulier kun je retourneren naar info@regioplus.nl
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Dit is een uitgave van RegioPlus
in samenwerking met CNV zorg
en welzijn

Meer informatie
079 323 03 19
info@regioplus.nl
www.regioplus.nl
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