Subsidieregeling:
NL leert door met inzet van sectoraal maatwerk
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Wat is het doel en voor wie is de regeling bedoeld?
Via een sectoraanvraag kunnen werkende die hun baan verliezen ondersteuning krijgen op het aanvragen in het
behouden van werk of het vinden van ander werk. Dit kan middels vier verschillende subsidiabele activiteiten:
ondersteuning via ontwikkeladvies, begeleiding naar ander werk, scholing of het erkennen van eerder verworden
competenties.

Subsidiabele activiteiten & subsidiebedragen
In de regeling worden vier subsidiabele activiteiten genoemd waarmee maatwerktrajecten kunnen worden vormgegeven. Het
Leerwerkloket Midden-Brabant voert deze ontwikkel- en scholingsadviezen binnen deze regeling uit voor de gemeenten in
Midden-Brabant.

Ondersteuning via ontwikkeladvies

Begeleiding naar ander werk

Het ontwikkeladvies moet een integraal en
persoonlijk advies zijn, dat erop is gericht het
bewustzijn over de noodzaak van reﬂectie op de
loopbaan te stimuleren en een reëel beeld van het
toekomstperspectief op de arbeidsmarkt of in het
huidige werk te schetsen, resulterend in een
ontwikkelplan.

Ondersteuning en begeleiding bij het behoud van
werk, of het vinden van ander werk. Deze
begeleiding kan adviserend, coachend,
organiserend of meer bemiddelend zijn. Om
voldoende ruimte te bieden de begeleiding af te
stemmen op de behoeften van het individu,
worden twee verschillende normen gehanteerd.
Een lichtere activiteit, ten minste 5 uur
begeleiding en een zwaardere activiteit, ten
minste 10 uur begeleiding.

Het subsidiebedrag per loopbaanadvies bedraagt
€560,- per afgerond ontwikkeladviestraject. De
minimale waarde van het ontwikkeladvies moet
€700,- zijn.

Scholing
Alle scholing moet arbeidsmarktrelevant zijn en
gericht op het verkrijgen van ander werk. De
scholing moet gecertiﬁceerd zijn of een keurmerk
hebben. Ook is vereist dat de scholing in de
periode van 12 maanden voorafgaand aan de
publicatie van de regeling al is aangeboden door
dezelfde opleider.
Om voldoende ruimte te bieden aan verschillen in
omvang en kosten van scholingsactiviteiten,
worden er in de regeling vier prijsklassen
aangehouden, grotendeels vergelijkbaar met de
regeling NL leert door met inzet van scholing.
De subsidie kan variëren tussen de €60,- en de
€1.000,-.

De hierbij behorende subsidiebedragen zijn
respectievelijk €400,- en €800,- per
begeleidingsactiviteit.

Erkenning van Eerder Verworven
Competenties (EVC)
Het is ook mogelijk subsidie aan te vragen voor
het starten van een EVC-procedure. Dit is een
methodiek voor het erkennen van verworven
competenties op basis van een landelijk erkende
standaard waarbij de deelnemers een
ervaringscertiﬁcaat kunnen ontvangen. Daarbij
wordt gebruik gemaakt van de landelijk erkende
mbo en ho onderwijsstandaarden (crebo en croho)
of landelijk erkende branche standaarden.
Het subsidiebedrag voor een EVC-traject bedraagt
€1.000,-.

Voorwaarden van de regeling
Binnen een traject kunnen activiteiten in verschillende combinaties worden ingezet. Elk type activiteit kan maximaal één
keer per traject worden aangeboden, met uitzondering van de scholing activiteit, deze heeft een maximum van drie. De
binnen een subsidieaanvraag aangevraagde trajecten hebben een gemiddelde waarde van ten hoogste €2.000,- per
deelnemer.
Een subsidieaanvraag kan worden ingediend door een samenwerkingsverband van sectoren, werkgeversorganisaties,
werknemersorganisaties, O&O-fondsen en andere betrokkenen.
De aanvraag moet breed gedragen worden binnen de sector. De voorwaarde van het samenwerkingsverband is dat er
zowel een werkgevers- als een werknemersorganisatie betrokken moet zijn.
Is dit niet mogelijk?
Een niet-paritaire aanvraag kan toch in behandeling worden genomen als een verklaring van de
Stichting van de Arbeid bij de aanvraag wordt toegevoegd.
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Coﬁnanciering; de afzonderlijke activiteiten die aan deelnemers worden aangeboden, moeten een waarde hebben van
minimaal 20 procent hoger dan het subsidiebedrag.
Aanvullend wordt coﬁnanciering vanuit de samenwerkingsverbanden verondersteld voor organiseren vermogen en
overhead. Daarom moeten subsidieaanvragers een realistische inschatting maken van de subsidiabele activiteiten op
basis van een arbeidsmarktanalyse.
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Leerwerkloket Midden-Brabant bevordert de ﬂexibiliteit en mobiliteit van werkenden, werkzoekenden en organisaties.
Wij zijn het startpunt voor betere aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Dit verhoogt de innovatiekracht
van organisaties en bedrijven in de regio, de motivatie van werknemers en hun plezier in het werk. Daardoor worden
organisaties en bedrijven in Midden-Brabant steeds concurrerender en werknemers steeds ﬁtter.
Een leven lang leren zit bij ons allen in het DNA. Wij reiken je graag de hand als je niet weet waar je moet beginnen. Wij
zijn geworteld in deze regio en weten wat werkt.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met middenbrabant@leerwerkloket.nl.

Wanneer kan een subsidieaanvraag worden ingediend?
Vanaf 15 maart 2021 (9.00 uur) tot en met 26 april 2021 (17.00 uur) kunnen subsidieaanvragen worden ingediend via het
https:/
/bit.ly/3tcyuS2
loket
van Uitvoering
van Beleid. De activiteiten moeten binnen een periode van maximaal 12 maanden, gerekend vanaf de
dag na de subsidieverlening, worden afgerond.
Er kunnen geen rechten aan deze infographic ontleend worden.

