Subsidieregeling voor trainingen, cursussen en opleidingen

Paddenstoelenteelt
Speciaal voor de sector paddenstoelenteelt is er een financiële vergoeding
beschikbaar voor werknemers voor het volgen van een training, cursus of
opleiding. Een geweldige mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen en meer
kennis op te doen.
Waarom een training, cursus of opleiding volgen?
Door het volgen van een training, cursus of opleiding werk je aan jouw inzetbaarheid. Je leert
om je huidige werk beter uit te voeren of je bereid je voor op nieuwe werkzaamheden in je
huidige functie. Door nieuwe kennis op te doen en nieuwe vaardigheden en technieken te leren,
kun je makkelijker op verschillende plekken werken. Dat is belangrijk, want je wilt ook in de
toekomst zeker kunnen zijn van werk. Wie zich verder ontwikkelt, vergroot de kansen op werk.

Wat kun je met de subsidie?
In 2020 is € 1.800 per werknemer beschikbaar. Per 1 augustus krijg je 90% van de
cursuskosten vergoed. Jaarlijks wordt de maximale subsidie per werknemer en het
percentage van de cursusvergoeding opnieuw bekeken en kun je opnieuw van de subsidie
gebruik maken.
Jij bepaalt zelf op welk gebied jij je verder wilt ontwikkelen. Je kunt bijvoorbeeld denken aan
een training, cursus of opleiding op het gebied van:

	Veilig en gezond werken
voorbeeld: gezond bewegen, preventiemedewerker;

	Talen
voorbeeld: Nederlands of Pools;

	Teelttechnische werkzaamheden
voorbeeld: teelt- en klimaattechniek;

	Marketing & Verkoop
voorbeeld: verkooptechnieken, NIMA;

	Administratie
voorbeeld: salarisadministratie, personeelsadministratie.

Wat zijn de voordelen?
Met de subsidie krijg je de kans jezelf verder te ontwikkelen. Dat biedt voordelen:

	Een nieuwe uitdaging werkt motiverend;
 Persoonlijke ontwikkeling houdt je jong en fit;
	Je kunt kennis en ervaring opdoen in een andere sector;
	Een extra opleiding staat goed op je CV;
	Meer zekerheid op een baan in de toekomst.
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Hoe vraag je subsidie aan?
Heb je een training, cursus of opleiding gevolgd en betaald? Dan kun je online subsidie
aanvragen. Ook jouw werkgever kan subsidie aanvragen als hij de opleiding voor jou heeft
betaald.
Het aanvragen van de subsidie bestaat uit de volgende stappen:

	Maak een account aan en dien je declaratie in;
	Bij de declaratie wordt gevraagd een factuur te uploaden. De factuur moet de volgende
gegevens bevatten: cursusnaam, begin- en einddatum cursus, naam van de cursist

	De declaratie wordt beoordeeld;
	Je ontvangt een mail waarin staat of de declaratie is goedgekeurd en welk bedrag je
maximaal ontvangt;

	Als je cursus is afgelopen declareer je de kosten.

Let op: De declaratie van training, cursus of opleiding moet binnen twee maanden na de
laatste cursusdag zijn ingediend bij CAS.

Meer weten?
Kijk voor alle informatie en de voorwaarden op www.collandarbeidsmarkt.nl of bel de
klantenservice: 088 008 45 50

De subsidieregeling cursussen paddenstoelenteelt wordt mede mogelijk gemaakt door:

Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Kijk voor de volledige regeling en het
reglement op https://www.collandarbeidsmarkt.nl/regeling/cursusgroepen-paddenstoelenteelt/
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