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Vrijdag 5 maart 2021



Informeren over de mogelijkheden van NL leert door met inzet van 
sectoraal maatwerk 

› Doel en achtergrond

› Subsidiabele activiteiten

› Aanvraagproces en subsidievoorwaarden 

Doel van de bijeenkomst
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› Arbeidsmarkt is door gevolgen coronavirus volop in beweging

› Banen zijn onzeker, ondernemingen moet soms noodgedwongen 
sluiten en nieuwe banen ontstaan

› Ondersteuning voor werkenden die dreigen hun baan te verliezen 
bij het vinden of behouden van werk

› Aanvulling op twee reeds lopende regelingen NL leert door met 
inzet van scholing en NL leert door met inzet van ontwikkeladvies 

Aanleiding
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› € 70 miljoen voor doelgerichte ondersteuning, begeleiding en 
scholing voor behoud van en overgang naar werk via sectorale 
samenwerkingsverbanden

› Doel: werkenden die dreigen hun baan te verliezen waar nodig te 
ondersteunen in het behouden van werk of het vinden van ander 
werk. 

NL Leert door met inzet van sectoraal maatwerk
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› Primair bedoeld voor overschotsectoren, maar kan ook worden 
aangevraagd door tekortsectoren die ondersteuning kunnen gebruiken bij 
het vinden van nieuw personeel. 

› Een subsidieaanvraag kan worden ingediend door een 
samenwerkingsverband van sectoren, sociale partners, O&O fondsen en 
andere betrokkenen. Een hoofdaanvrager wordt hiertoe door partners 
gemachtigd 

› Hoofdregel: minimaal 1 werkgevers- én 1 werknemersorganisatie 
betrokken, ter bevestiging dat de aanvraag breed gedragen is binnen de 
sector. 

› Uitzondering: niet-paritaire aanvraag met akkoord Stichting v/d Arbeid. 
Aanvrager neemt hiervoor zelf contact op met STAR. 

Wie kunnen subsidie aanvragen
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Cofinanciering 
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› Cofinanciering als voorwaarde om te stimuleren dat de partijen in 
het samenwerkingsverband zelf ook een bijdrage leveren aan de 
trajecten. 

› De activiteiten moeten een minimale waarde hebben die ten minste 
20 procent hoger is dan het subsidiebedrag. 

› Aanvullend wordt cofinanciering vanuit het samenwerkingsverband 
verondersteld voor organiserend vermogen en overhead.



› Subsidieaanvragers dienen in hun aanvraag een realistische 
inschatting te maken van de subsidiabele activiteiten op basis van 
een arbeidsmarktanalyse.

› Subsidiabele activiteiten zijn het geven van:

a. Ontwikkeladvies

b. Begeleiding

c. Scholing 

d. EVC-procedure

Activiteiten 
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› Aan een deelnemer kan één traject worden aangeboden bestaande uit 
één of meerdere activiteiten (a t/m d).

› Alle combinaties van activiteiten zijn daarbij mogelijk
Bijv: een combinatie van ontwikkeladvies en scholing

› Activiteiten ontwikkeladvies, begeleiding en EVC mogen binnen één 
traject elk maximaal één keer worden uitgeboden. 

› Voor scholingsactiviteiten geldt een maximum van 3 activiteiten binnen 
één traject.  

› De gemiddelde prijs van een traject per deelnemer binnen een 
subsidieaanvraag is maximaal € 2.000

Eén traject per deelnemer (werkende)
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› Integraal en persoonlijk advies, dat erop is gericht het bewustzijn over de 
noodzaak van reflectie op de loopbaan te stimuleren en waarmee voor 
een deelnemer een reëel beeld van zijn toekomstperspectief op de 
arbeidsmarkt of in zijn huidige werk ontstaat, resulterend in een 
ontwikkelplan

› Uitgevoerd door een loopbaanadviseur (voorwaarden regeling)

› Minimale waarde ontwikkeladvies € 700 (wanneer extern ingekocht)

› Afwijkende eisen ingeval aangeboden door partij binnen 
samenwerkingsverband

› Subsidiebedrag € 560 per ontwikkeladvies

Activiteit a) Ontwikkeladvies 
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› Gericht op het verkrijgen door de deelnemer van ander werk of behoud 
van werk en omvat in elk geval één of meer van de volgende activiteiten:
– Advisering 
– Coaching
– Organiseren
– Bemiddeling 

› Twee categorieën begeleiding 
I. Ten minste 5 uren begeleiding en een waarde van ten minste € 500 
II. Ten minste 10 uren begeleiding en waarde van ten minste € 1000
NB: afwijkende voorwaarden bij begeleiding aangeboden door een partij binnen het 
samenwerkingsverband

› Subsidiebedrag
– Categorie I begeleiding: € 400
– Categorie II begeleiding: € 800

Activiteit b) Begeleiding
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› Vereisten scholingsactiviteit 

– Gecertificeerd of van een keurmerk voorzien én voldoet aan kwaliteitseisen (bijv. leidt tot NLQF 
ingeschaalde kwalificatie)

– Arbeidsmarktrelevant

– Gericht op het verkrijgen door de deelnemer van ander werk

– Voldoet aan één van de 4 categorieën (zie hieronder)

– In de periode van 12 maanden voorafgaand aan de publicatie van deze regeling al aangeboden 
door dezelfde opleider.

› Categorieën scholing

– Categorie C1: waarde van ten minste € 75

– Categorie C2: studiebelasting van minimaal 8 uur en waarde van ten minste € 150

– Categorie C3: studiebelasting van minimaal 16 uur; persoonlijke begeleiding en ondersteuning 
aan deelnemer én een waarde van ten minste € 500

– Categorie C4: gericht op afsluiting met een certificaat of diploma mbo/ho/branche- of sector-
erkend certificaat of diploma; persoonlijke begeleiding of ondersteuning aan deelnemer én waarde 
van ten minste € 1.250

Activiteit c) Scholing  
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› Subsidiebedragen scholingsactiviteit 

– Categorie C1: € 60

– Categorie C2: € 120

– Categorie C3: € 400

– Categorie C4: € 1.000

›

Activiteit c) Scholing  
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› Uitgevoerd door erkende EVC-aanbieder

› EVC-procedure is gericht op het verkrijgen door de deelnemer van 
ander werk en omvat in elk geval 1 of meer van de volgende 
activiteiten: 

– Een intake; 

– Het opbouwen van een portfolio; en

– Een persoonlijk assessment

› Subsidiebedrag: € 1.000 

Activiteit d) EVC-procedure
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› Aanvragen en bijlagen 

› Proces en beoordeling

› Kosten en subsidie

Subsidievoorwaarden
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E-formulier en 4 bijlagen:

3 verplichte bijlagen:

› Samenwerkingsovereenkomst

› Beschrijving doelgroep en arbeidsmarktanalyse

› Bewijsstuk houderschap bankrekening

Indien van toepassing:

› Machtiging subsidie adviseur

Projectduur:  12 maanden vanaf datum verleningsbeschikking

Aanvragen en bijlagen 
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› 2 compartimenten 

› Aanvragen € 300.000 tot 1.000.000        (€ 14 miljoen)

› Aanvragen € 1.000.000 t/m € 5.000.000 (€ 56 miljoen)

› Per activiteit bestaat de subsidie uit forfaitaire normbedragen. 

› Het totale subsidiebedrag volgt uit optelling aantal activiteiten per 
categorie.

Subsidiebedrag
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› Tijdvak: 

› 15 maart 9:00 uur t/m 26 april 17:00

› Niet-paritaire aanvragen: t/m 22 maart 17.00 uur mogelijkheid  
verklaring van de Stichting van de Arbeid toe te voegen zonder 
gevolgen voor de behandelvolgorde. 

› Vooraf registreren. 

Indienen van de aanvraag
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Beoordeling op volgorde van ontvangst volledige aanvragen. 

Bijzonderheid hierbij is de ‘verklaring Stichting van de Arbeid’.

Besluit over aanvraag z.s.m., doch uiterlijk binnen 13 weken na 
ontvangst volledige aanvraag (sprake van schaakklok).

Volledigheids- en inhoudelijke toets, indien nodig vragenbrief.

Beoordeling
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› Externe kosten

› Intern: directe loonkosten 
volgens berekening art. 10 

› Tegemoetkoming in forfaitair 
normbedrag 

› Kosten subsidiabel vanaf 3 
maart (dag na publicatie 
regeling) Activiteit mag niet 
eerder gestart zijn. 

› NB. Gemiddeld ≤ 2000 per 
deelnemer!

› Activiteiten zijn niet 
subsidiabel wanneer voor die 
activiteiten sprake is van 
andere financiering van 
overheidswege. 

Subsidiabele kosten
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Eindverantwoording wordt ingediend door middel van: 

Aanvraag tot subsidievaststelling + controleverklaring 

UVB stelt subsidie vast 

Eindverantwoording wordt onderbouwd met: 

› Externe kosten: opdracht, factuur en betalingsbewijs

› Interne kosten: registratie van bestede uren door 
coach/trainer/begeleider/opleider 

Verantwoording

20



› Meting van resultaten en 
effecten door extern bureau. 

› Daarvoor contact met 
aanvrager, partners en 
steekproefsgewijs contact met 
deelnemers noodzakelijk. 

› Deze werkzaamheden vinden 
plaats tijdens uitvoering van 
project. Aanvragers worden 
hiervoor benaderd.

Evaluatie
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VRAGEN ?

www.uitvoeringvanbeleidszw.nl
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