
 
Vanuit het Sectorplan Arbeidsmarkt West Brabant zijn er subsidiemogelijkheden voor het opleiden 
van personeel. Bedrijven die personeel opleiden voor de sectoren bouw, techniek en logistiek komen 
in aanmerking voor 50% subsidie op de opleidingskosten die zij maken voor nieuw personeel Het 
Sectorplan loopt van 11 juni 2016 tot en met 10 juni 2018 en er kan met terugwerkende kracht een 
beroep worden gedaan op de hierbij behorende rijkssubsidie. Zie ook 
www.sectorplanwestbrabant.nl . 
  
Wellicht wordt hier al gebruik van gemaakt, maar het leek mij goed om dit nogmaals onder de 
aandacht te brengen. In de bijlagen zit meer informatie, maar in het kort zijn de voorwaarden als 
volgt˸ 
- Het bedrijf en/of de werknemer moet zijn gevestigd in West-Brabant 
- Subsidie kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd. Dus opleidingskosten die zijn 
gemaakt vanaf 11 juni 2016 kunnen voor 50% worden gesubsidieerd. 
- Medewerkers moeten nieuw in dienst zijn gekomen (mutatie van werkgever) en een contract 
krijgen voor minstens 6 maanden voor ten minste 24 uur per week. Personeel wat al langer in dienst 
is komt niet in aanmerking. ook personeel wat vanuit een uitkering aan het werk gaat komt in 
aanmerking, met uitzondering van Wajong 
- De opleiding moet binnen 1 jaar nadat iemand in dienst is gekomen zijn gestart 
- Er mag geen eigendomsrelatie zijn tussen de opleider en de aanvrager van de subsidie. 
  
Voor inhoudelijke vragen kan contact worden opgenomen met Martin van der Bijl van RWB 
(martin.vanderbijl@west-brabant.eu). Ivm de verantwoording graag uiterlijk in mei bij Martin van 
der Bijl aangeven als je er gebruik van zou willen maken. 
 
 
Algemene informatie 

1.       Looptijd sectorplan: De looptijd van het sectorplan is zoals is aangegeven van 10 juni 2016 tot 11 
juni 2018. Dit betekent dat opleidingskosten die binnen deze periode vallen (ook met terugwerkende 
kracht) in aanmerking komen voor subsidie. 

2.       De subsidie wordt verstrekt voor werknemers waarbij er een mutatie van werkgever plaatsvindt 
(of heeft plaatsgevonden in de periode 10 juni 2016 tot heden). De startdatum van de opleiding voor 
de deelnemer ligt maximaal 1 jaar na de datum in dienst. Daarbij is van belang dat er 
een ondertekende arbeidsovereenkomst wordt aangeleverd van minimaal 24 uur gedurende een 
half jaar. NB: een deelnemer mag wel eerder dan 10 juni in dienst zijn gekomen, aangezien dat een 
jaar voor aanvang van de opleiding mag plaatsvinden. We kunnen alleen opleidingskosten 
meenemen vanaf de start van het sectorplan. De scholingsdagen zijn leidend. Bij een start in april en 
een einde in september 2016, valt dus het eerste deel weg, het tweede deel mag mee. 

3.       Een voorwaarde is dat bij opleidingskosten van meer dan € 50.000 er offertes zijn opgevraagd en 
worden overhandigd. Hiermee wordt bedoeld dat als jullie voor meer dan € 50.000 aan 
opdrachten/facturen aan een rijschool gunnen/betalen, er minstens 3 offertes zijn opgevraagd. Dit is 
cumulatief. Dat betekent dat als je begint met een eerste betaling van € 20.000,- en daarna worden 
er nog meer facturen betaald aan die rijschool die bij elkaar opgeteld de € 50.000,- overschrijden, er 
3 offertes moeten zijn opgevraagd en worden overhandigd. Uitzondering hierop zijn de rij 
opleidingen voor vrachtwagenchauffeurs, hiervoor hebben we de marktconformiteit centraal 
geregeld. Dit was mogelijk omdat alle rijscholen bij het sectorplan zijn betrokken en de prijzen dicht 
bij elkaar liggen. 

4.       Er mag geen eigendomsrelatie zijn tussen de opleider en de aanvrager. Dit betekent dat 
zusterbedrijven worden uitgesloten voor factuurkosten. We kunnen dan terugvallen op de 
‘werkelijke kosten’, meestal de uren van de docent, aangetoond op ondertekende presentielijsten. 

5.       Klanten (transportbedrijven) die hun werknemers op laten leiden bij een opleider komen dus ook in 
aanmerking voor subsidie. Daarbij blijft wel gelden dat, kortgezegd, de werknemer van werkgever is 
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gemuteerd in de periode juni 2016 – juni 2018, de opleiding is gestart binnen 1 jaar na 
indiensttreding en voor 50% subsidiabel zijn tot 11 juni 2018. 

6.       In het geval van opleidingen die vallen onder de code 95 is het rijbewijs (voor- en achterkant) 
noodzakelijk. Daarnaast moeten ook de certificaten van de opleidingen worden overhandigd 
waarvoor de code 95 is afgegeven. 

7.       Uitkering van subsidie is uiteraard op voorwaarde dat het subsidieplafond nog niet is bereikt.   
  
Specifieke vragen: 

1.      Gevraagd naar een situatie van een werknemer die ziek is geworden tijdens zijn opleiding en pas na 
een jaar nadat hij in dienst is gekomen zijn opleiding heeft hervat. De vraag was of de kosten die 
hierna zijn gemaakt in aanmerking komen voor subsidie. Voor mijn beeld: dit betrof geen BBL-
opleiding. 
Twee regels spelen hier een rol: 
a. de opleiding moet binnen 12 maanden na datum in dienst zijn gestart. Omdat hij tijdens zijn 
opleiding ziek werd, heeft volgens mij de startdatum tijdig plaatsgevonden. 
b. de opleiding mag maximaal 12 maanden duren. Door de ziekte kan dat hier worden overtroffen. 
We kunnen met bewijslast van het ziekteverzuim de accountant m.i. wel overtuigen dat de opleiding 
op zich niet meer dan 12 maanden was, als de totaalperiode al langer is. 

2.       Refererend aan punt 2 hierboven stelden jullie de vraag of het ook zo kan zijn dat iemand meer 
uren werkt gedurende een aantal weken (bijv. 40 of 50 uur) en daarna niet. Ik heb dit voor de 
zekerheid nog even nagevraagd en dit kan inderdaad: Als er een arbeidscontract is voor minimaal 
een half jaar voor minstens 624 uur (26 weken x 24 uur), dan is dit ook goed; 

3.       Ten aanzien van (brug-)WW: Brug WW is (bijvoorbeeld) voor een van werk naar werk kandidaat, 
die een periode van omscholings moet overbruggen. De regeling is niet populair, ten eerste kiest 
men zelden vrijwillig voor WW, daarnaast ‘snoep’ je met de brug WW ook je WW rechten op, dus 
kun je je toekomstige zelf tekort doen als de omscholing toch niet tot een nieuwe vaste baan leidt. 

4.       Eventuele extra rijlessen en herexamens zijn ook subsidiabel; 
  
Aandachtspunten: 

-          Bij het compleet maken van de dossiers moet er een sluitend bewijs zijn van de factuur en 
betaalbewijs. Dit betekent dat bij een betaalbewijs (bankoverschrijving) in de omschrijving duidelijk 
moet staan op welke factuur/facturen de betaling slaat. Als er bijvoorbeeld € 5.000 is betaald, maar 
de factuur waarvoor subsidie wordt gevraagd € 2.000 euro is, is het ook een vereiste om de andere 
facturen (in dit geval € 3.000) mee te sturen voor een sluitende bewijsvoering richting onze 
accountant. Dit geldt ook als er sprake is van creditnota’s. Deze moeten ook worden meegestuurd. 

-          Communicatie over sectorplan: Als jullie gebruik maken van het Sectorplan en hiervoor personeel 
gaan werven is het een vereiste dat in de communicatie hierover het Sectorplan wordt genoemd. Het 
kan dan gaan om advertenties, berichten op social media enz. Hiervoor kunnen jullie binnenkort het 
logo op onze website www.sectorplanwestbrabant.nl downloaden. Daarnaast zouden wij jullie graag 
als werkgever op onze website zetten als werkgever die gebruik maakt van het sectorplan. 

-          Tip: Steek niet direct veel energie in het compleet maken van complete dossiers voor 100 
werknemers. Faseer dit in kleinere groepen van max. 25. Hiermee voorkom je dat je veel werk steekt 
in het completeren en zodra je subsidie aanvraagt blijkt onverhoopt dat de subsidiepot leeg is. Ook 
voor ons is het makkelijker en sneller om 25 personen te verwerken waardoor wij eerder over 
kunnen gaan tot uitkering. Ik durf op dit moment niet te zeggen hoeveel hier nog in zit. Zorgen maak 
ik mij nog niet maar met de aantallen die jullie noemden zou het wel eens hard kunnen gaan ;-) 
Tip kan ook zijn om eerst het dossier van 1 werknemer aan te leveren om het proces een keer te 
doorlopen. Dat is overzichtelijk en daarna wordt het echt gemakkelijker. Ook andere 
‘grootgebruikers’ zijn met dossier per deelnemer gaan werken. 
  
Tot slot: De meestgestelde vragen staan ook op onze 
website: http://www.sectorplanwestbrabant.nl/veelgestelde-vragen/ 

http://www.sectorplanwestbrabant.nl/
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AANVRAAG BIJDRAGE OPLEIDINGSKOSTEN SECTORPLAN WEST-BRABANT 
 

INFORMATIE VAN DE WERKGEVER 

Naam Bedrijf   
 

Vestigingsadres  
 
 

Contactpersoon  
 

Emailadres 
contactpersoon 

 

Telefoon 
contactpersoon 

 

IBAN 
rekeningnummer 

 

NEEM VOORAFGAAND AAN DE SCHOLING CONTACT OP MET HET PROJECTTEAM VAN HET 
SECTORPLAN WEST-BRABANT. HET PROJECTTEAM TOETST DE VOORGENOMEN OPLEIDING AAN DE 
REGELGEVING EN GEEFT INSTRUCTIES VOOR DE REGISTRATIE EN FACTURATIE VAN DE OPLEIDING. 

 

INFORMATIE VAN DE OPLEIDING 

Opleiding  
 

 

BBL opleiding Nee / Ja, Crebo nummer: ……………………………………………………………………………. 

Start- en einddatum BBL-opleiding 

Opleider  
 

Kosten totaal  
 

Aantal 
deelnemers 

 

Kosten per 
deelnemer 

 
 

Startdatum  
 

Einddatum  

BIJVOEGEN  Factuur 
 Betaalbewijs 
 Presentielijst en/of certificaat 
 Kopie ID-bewijs deelnemer 
 Kopie arbeidsovereenkomst 
 Afschrift van inkomensbron van de deelnemer bij aanvang traject 

(afschrift uitkering of CV in geval van andere werkgever) 
 Indien BBL-opleiding kopie beroepspraktijkvormingsovereenkomst 
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INFORMATIE VAN DE DEELNEMERS 

Aantal 

deelnemers 

 

Naam  

deelnemer 1 

 

BSN  

Naam  

deelnemer 2 

 

BSN  

Naam  

deelnemer 3 

 

BSN  

Naam  

deelnemer 4 

 

 

Eigen verklaring en ondertekening: 

 

Met de ondertekening van het formulier verklaart de werkgever akkoord te gaan met de 

onderstaande voorwaarden van het Sectorplan West-Brabant: 

 
 De deelnemers waarop de sectorplan bijdrage betrekking heeft, hebben of krijgen  een 

arbeidsovereenkomst voor een minimum periode van 6 maanden, voor minimaal 24 uren per week. 
(Voor 50-plussers geldt een minimum periode van 6 maanden voor minimaal 15 uren per week). 

 Voor de deelnemers waarop de sectorplan bijdrage betrekking heeft, ontvangt de werkgever geen andere 
subsidie. 

 De werkgever zal te allen tijde medewerking te verlenen aan monitorbezoek of controles van de 
accountant van het sectorplan of overheidsinstanties als Agentschap SZW of het Ministerie van SZW. 

 Op alle relevante op de opleiding betrekking hebbende uitingen, verwijst u naar het Sectorplan door het 
opnemen van de tekst: Deze opleiding wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Sectorplan 
West-Brabant. 

Voor akkoord: 
 

Bedrijf: 

Datum: 

 
Contactpersoon: 

 
Handtekening: 
  

Functie: 
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AANLEVEREN SECTORPLAN WEST-BRABANT 
 
NAAM DEELNEMER: 

 

 _______________________________________ 

 
 NAW gegevens 

 
 Kopie ID-bewijs (voor- en achterkant) 

 

 CV van de kandidaat 
 
 Aanvraagformulier werkgever SPWB03 

 
 Factuur (deelnemer moet herleidbaar zijn) 

 
 Betaalbewijs (kopie bankafschrift) 

 
 Kopie arbeidsovereenkomst  

 

 Certificaat-diploma 
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Sectorplan West-Brabant, samenvatting voorwaarden voor opleidingstrajecten  

 
Documenten deelnemersadministratie  
 
Kopie ID-bewijs  
 
Intakeformulier, formulier SPWB02,met vermelding van:  
 
NAW gegevens  
 
Geboortedatum  
 
BSN  
 
Inkomensbron bij instroom in het traject  
 
Opleiding/in te zetten instrumenten  
 
Kopie arbeids- /uitzendovereenkomst voor minimaal 6 maanden. (Indien < 6 maanden, periode 
tot 6 maanden aanvullen met intentieverklaring)  
 
Indien sprake van Brug-WW, UWV-Brug-WW formulier met baangarantie minimaal 6 maanden, 
bij opleiding > 6 maanden, baangarantie voor periode gelijk aan de opleidingsduur.  
 

Opleidingen  
 
Richtlijn voor de factuurkosten voor opleidingen in het kader van het sectorplan:  
 
A. Alleen kosten gerelateerd aan subsidiabele deelnemers komen in aanmerking voor subsidie. 
Indien de activiteit zowel sectorplan deelnemers als niet sectorplan deelnemers betreft, kosten naar 
rato toerekenen.  
 
B. De kostenposten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opleidingsactiviteit zijn 
subsidiabel, mits aantoonbaar.  
 
C. De opleidingskosten zijn daadwerkelijk betaald.  
 
D. De scholing valt binnen de projectperiode.  
 
E. Voor opleidingskosten > € 50.000 per opdrachtgever, is een openbare offerteprocedure vooraf 
noodzakelijk.  
 
F. Commerciële facturen tussen zusterbedrijven zijn niet toegestaan, indien aan de orde, alleen 
subsidiabel op basis van kostprijs.  
 
G. Opleiding duurt maximaal één jaar, met uitzondering van BBL opleidingen.  
 
H. Sectorplan bijdrage is 50%, uitbetaling bij compleet dossier.  
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Documenten voor de financiële verantwoording  
 
Documenten ter verantwoording van de externe kosten:  
 
Formulier SPWB03,Aanvraag Bijdrage Opleidingskosten Sectorplan West-Brabant  
 
Facturen. Voorwaarden voor de factuur:  
 
Gegevens facturerende partij.  
 
Vermelden naam opleiding.  
 
Vermelden naam deelnemer(s)  
 
Vermelden start- en einddatum van de opleiding.  
 
Specificatie opbouw van het factuurbedrag.  
 
Betaalbewijzen.  
 
Bij batch betaling: relevant deel van de batch-uitdraai en het bewijs van de batch betaling.  
 
Bewijslast ter onderbouwing van de prestatie: presentielijst of certificaat.  
 
Documenten ter verantwoording van de kosten voor eigen uitvoering van de opleiding:  
 
Opleidingsplan, beschrijving van doel, inhoud, inzet en planning.  
 
Salarisstrook ter onderbouwing van het uurtarief  
 
Bewijslast ter onderbouwing van de inzet van de docent: ondertekende presentielijsten.  
 

Voorwaarden presentielijst  
Voorbeeld presentielijsten zijn bijgevoegd. Bij gebruik eigen presentielijst moeten onderstaande 
gegevens zijn vermeld:  
 
Naam opleiding.  
 
Naam opleidingsinstelling.  
 
Naam docent/trainer.  
 
Datum.  
 
Start- en eindtijd.  
 
Namen deelnemers.  
 
Ondertekening deelnemers en ondertekening docent/trainer.  
 


