Nieuwsbrief 5 januari 2017

STOOF brengt u verder!
Wij wensen u een succesvol jaar en proosten met u op een innovatieve en
duurzame samenwerking in 2017!

Reserveer EVC-, mentorvergoedingen en
scholingsvouchers 2017
Van 5 t/m 29 januari 2017 kunnen uitzendorganisaties een reservering maken voor
scholingsvouchers, EVC- en/of mentorvergoedingen via www.stoof-opleidingsportal.nl.
Voorwaarde is dat u afdraagt aan Stichting Fonds Uitzendbranche (SFU). Wanneer wij
overvraagd worden, wordt er naar rato toegekend.
Uiterlijk 1 februari maken we bekend of u uw reservering krijgt toegekend.
Leest u deze nieuwsbrief goed door omdat er wijzigingen zijn voor alle vergoedingen.
Vragen over de vergoedingen zullen wij uitsluitend per mail beantwoorden, zowel
over het reserveren, toekennen en problemen met het portal. Het is voor ons niet
mogelijk, gezien de veelheid van vragen dit telefonisch te doen.

Scholingsvouchers
Met een scholingsvoucher van € 500 worden uitzendkrachten met een eigen budget en eigen
keuze geënthousiasmeerd te leren. Bovendien zorgt het voor een bredere en duurzamere
inzetbaarheid. De voucher is niet voor een door de uitzendwerkgever vereiste
functiegerichte scholing bedoeld! Deze opleidingen dient u te bekostigen uit uw
eigen scholingsbestedingsverplichting van 1,02% .
De vouchers zijn beschikbaar voor werkende uitzendkrachten in fase A of 1-2 én de
uitzendkracht die op zoek is naar werk en in de afgelopen 3 maanden als laatste dienstverband
minimaal 32 uur werkzaam is geweest in fase A of fase 1-2.

STOOF heeft in totaal 900 vouchers beschikbaar. U kunt aangeven bij uw reservering wat uw
ambitie is, tot maximaal 25 vouchers. U kunt van 5 t/m 29 januari 2017 reserveren. Let op! U
kunt aan uw reservering geen rechten ontlenen.
Vanaf 3 februari 2017 gaat het portal open om op basis van First Come First Served
uw scholingsvouchers op naam te zetten. Wij raden u aan om dan ook alle gegevens die nodig
zijn vóór 3 februari compleet te hebben zodat u vanaf 3 februari 2017 zo snel mogelijk de
vouchers op naam kunt zetten.
Wat zijn precies de stappen bij het First Come First Served principe?
U zet de vouchers op naam. Let op! Het e-mailadres moet van de uitzendkracht zijn. Hiervoor
kunnen geen uitzonderingen worden gemaakt ook niet voor flexmigranten.
In de nacht wordt er automatisch een mail naar uw uitzendkracht gestuurd voor een goedkeuring
op de door u aangevraagde scholingsvoucher. Als de uitzendkracht deze goedkeuring heeft
gegeven komt de aanvraag meteen als openstaand in het portal van STOOF. Vanaf dat moment
kan STOOF gaan goedkeuren. Hierbij geldt dus het First Come First Served principe.
Voor mails die niet aankomen kan geen uitzondering worden gemaakt. Wij zullen deze opnieuw
versturen maar zij gaan gewoon mee in het First Come First Served principe.
Niet correct aangeleverde aanvragen dan wel documenten kunnen gezien de nieuwe procedure
niet opnieuw in behandeling worden genomen. Het is dus zaak dat u in een keer de regels in het
portal goed volgt en de juiste gegevens invult en documenten uploadt.
De voucher is na uitgifte door STOOF 4 maanden geldig. Dit betekent dat de factuur én het
betaalbewijs binnen die 4 maanden in het portal geüpload moeten zijn. Alle vouchers die niet
verzilverd zijn voor de geldigheidsdatum worden door STOOF teruggenomen.

Mentorvergoeding
De mentorvergoeding is een vergoeding van maximaal € 400 voor de mentorbegeleiding van
een uitzendorganisatie bij een BBL-traject van een uitzendkracht. U kunt maximaal 50
mentorvergoedingen reserveren. U doet hiermee dus een schatting voor het aantal BBL-trajecten
dat u in 2016 gaat starten of het volgende leerjaar in gaan.
Voor entree-opleidingen/AKA kunt u voor het mentorschap geen vergoeding aanvragen, wel voor
de entreeopleidingen/BKA.
In 2018 zullen wij slechts een beperkt aantal trajecten vergoeden en alleen voor niveau
1 (entreeopleidingen/BKA) en 2.

EVC-vergoeding
Een uitzendorganisatie kan maximaal 4 EVC-vergoedingen voor uitzendkrachten aanvragen en 1
EVC-vergoeding voor vaste medewerkers. De vergoeding bedraagt maximaal € 1.500 per
traject. Deel-EVC's, zoals hef- en reachtruck zijn uitgesloten, het betreft volledige
EVC's op basis van branchecertificaten of MBO opleidingen bij erkende EVCaanbieders.
Meer informatie over alle tegemoetkomingen leest u op:

www.stoof-opleidingsportal.nl
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