Cursusgroepen Hoveniers 1 augustus 2020 – 31 juli 2021
Per werknemer geldt een maximale subsidie van € 1.000 per kalenderjaar
kalenderjaar
Groep
Wettelijke cursussen

1

Percentage vergoeding
0%

Voorbeeld
Rijbewijzen
Spuitlicenties
Bedrijfshulpverlening

Omschrijving
Cursussen die verplicht zijn voor het bedienen
van een machine of voertuig of het uitvoeren
van een handeling.

Vaktechnisch
Algemeen 1

90%

Snoeien
Plantenkennis
Bodemkunde
Bemestingsleer
Sierbestrating
Metselwerk
Het verwerken van vijverfolies
European Tree Worker

Cursussen die de vaktechnische kennis
vergroten.

Vaktechnisch
Automatisering A

90%

Word
Office
Excel
Windows

Cursussen die de werknemer wegwijs maken
in het gebruik van elementaire
Officeprogramma’s en het gebruik van de pc.

Vaktechnisch
Automatisering B

90%

Teken- en calculatiepakketten.

Cursussen die gericht zijn op automatiseringsproducten uit de hoveniers- en
groenvoorzienerssector.

Vaktechnisch
Automatisering C

90%

Overige softwarepakketten,
bijvoorbeeld CRM, HRM,
salarisadministratie, voorraadbeheer

Cursussen die de werknemer wegwijs maken
in een specifiek softwarepakket. De software is
niet noodzakelijk voor het primaire
productieproces van het bedrijf.

Vaktechnisch
Onderhoud en gebruik
gereedschappen en machines

90%

Motorkettingzaag, bosmaaier,
Onderhoud en gebruik kleine
machines etc.
Gebruik hoogwerker

Cursussen die de werknemer een vaardigheid
bijbrengen op het gebied van het gebruik en
onderhoud van machines en gereedschappen.

Per 1 juli 2016 wordt de VHG Brancheopleiding via een aparte regeling vergoed.

Groep
Management
leidinggeven

2

Percentage vergoeding
90%

Voorbeeld
Voormantraining
Leidinggeven
Coachen 2
Klantgericht werken

Omschrijving
Cursussen bedoeld voor (aankomend)
leidinggevenden.

Marketing

90%

Arbeidsomstandigheden

90%

Veilig werken langs de weg
Rugsparend werken

Cursussen die bijdragen aan de verbetering
van arbeidsomstandigheden op het bedrijf.

P&O

90%

Voeren van functioneringsgesprekken
Arbeidsrecht

Cursussen die het sociaal beleid van een
bedrijf vormgeven en verder
professionaliseren.

Certificering

50%

Flora en Fauna wet, VCA

Cursussen die voor de onderneming
noodzakelijk zijn voor het verkrijgen van een
erkenning van bepaalde certificering voor
veiligheid of productiekwaliteit.

Algemeen vormend

90%

Economie
Time Management

Cursussen die geen direct verband hebben
met de onderneming waar gewerkt wordt,
maar wel bijdragen aan de algemene
ontwikkeling van de werknemer.

Talen

90%

Zakelijke taalcursussen
Basiscursussen
Nederlands voor anderstaligen

Cursussen die de taalvaardigheid van
medewerkers vergroten.

Cursussen die de commerciële vaardigheden
van medewerkers vergroten.

Een coachingstraject wordt niet gezien als een cursus en komt daarom niet voor vergoeding in aanmerking. Enkel cursussen waarin men leert hoe te coachen worden vergoed.

