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Wilt u de nieuwsbrief online bekijken? Klik dan hier.

2 januari 2018

Op naar een duurzaam 2018!
Wij wensen u een succesvol jaar en proosten met
u op een innovatieve en duurzame samenwerking
in 2018!

Reserveer EVC-, Mentorvergoedingen, Scholingsvouchers 2018
Van 22 t/m 31 januari 2018 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). Uiterlijk 2 februari

1

maken we bekend of u uw reservering krijgt toegekend. Let op! U kunt aan uw reservering
geen rechten verlenen. Al de aanvragen gaan via het first come first served principe. De
reservering is een formaliteit om überhaupt aan te kunnen vragen.
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
Van 22 januari t/m 31 januari 2018 kunnen uitzendorganisaties een reservering maken
voor scholingsvouchers via www.stoof-opleidingsportal.nl. Bij uw reservering geeft u aan wat
uw ambitie is qua aantal vouchers, tot maximaal 50. Voorwaarde is dat u afdraagt aan
Stichting Fonds Uitzendbranche (SFU). Uiterlijk 2 februari 2018 maken we bekend of u uw
reservering krijgt toegekend, en hoeveel van uw reservering. Let wel! U kunt aan deze
reservering geen rechten ontlenen.
Met een scholingsvoucher van € 500 worden uitzendkrachten met een eigen budget en een
eigen keuze geënthousiasmeerd te leren. Bovendien zorgt het voor een bredere en
duurzamere inzetbaarheid. De voucher is niet voor een door de uitzendwerkgever vereiste
functie gerichte scholing bedoeld! Deze opleidingen dient u te bekostigen uit uw eigen
scholingsbestedingsverplichting van 1,02%.
De vouchers zijn beschikbaar voor werkende uitzendkrachten werkzaam in fase A of 1-2, en
niet hoger opgeleid dan MBO 4. Ook de uitzendkracht die op zoek is naar werk en in de
afgelopen 3 maanden minimaal 32 uur werkzaam is geweest in fase A of fase 1-2 én geen
hoger scholingsniveau dan MBO 4 heeft kan in aanmerking komen voor de voucher.
Vanaf 5 februari 2018 gaat het portal om 9.00 uur open om vouchers op naam te zetten.
Nadat u de voucher op naam heeft gezet gaat er direct een e-mail naar de uitzendkracht om
de aanvraag te bevestigen. Daarna geldt het first come, first served principe.
Pas als de uitzendkracht de e-mail heeft bevestigd en STOOF heeft de voucher
goedgekeurd, is de toekenning een feit en kan de opleiding/cursus geboekt worden.
Het portal blijft open tot het maximale aantal van toegekende vouchers door STOOF is
bereikt. De voucher kan niet gebruikt worden voor een opleiding die al gestart is voor
toekenning van de voucher.
De voucher is na uitgifte door STOOF 4 maanden geldig. Dit betekent dat in elk geval de
factuur binnen die 4 maanden in het portal geüpload moet zijn.
Belangrijk: lees hier de volledige stappen rondom de scholingsvouchers.

Mentorvergoedingen
Let op! In 2018 zullen wij nog maar een beperkt aantal trajecten vergoeden en dan
alleen voor trajecten t/m BBL niveau 2.
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. Voor entree-opleidingen/AKA kunt u voor het mentorschap
geen vergoeding aanvragen.
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Ook voor deze vergoeding geldt het first come first served principe. De eerste complete
dossiers worden behandeld tot het maximale budget van STOOF is bereikt. U kunt dus
geen rechten verlenen aan uw reservering.

EVC-vergoedingen
Een uitzendorganisatie kan maximaal 5 EVC-vergoedingen reserveren voor uitzendkrachten
(4) en/of vaste medewerkers (1). De vergoeding bedraagt maximaal € 1500 per traject. Deel
EVC's, zoals hef-en reachtruck zijn uitgesloten, het betreft volledige EVC's op basis
van Branchecertificaten of MBO opleidingen.
Ook voor deze vergoeding geldt het first come first served principe. De eerste complete
dossiers worden behandeld tot het maximale budget van STOOF is bereikt. U kunt dus
geen rechten verlenen aan uw reservering.

NIEUW! Diplomaroute
Na een gedegen pilotfase gaat STOOF de Diplomaroute in 2018 uitrollen voor de gehele
uitzendbranche, waarbij elke uitzendorganisatie een financiële tegemoetkoming van 50% per
diplomaroute kan aanvragen voor hun deelnemende uitzendkracht(-en). De diplomaroutes
zijn: Helpende zorg en welzijn, Logistiek medewerker en Procesoperator A.
Het betreft een nieuwe stimuleringsregeling van STOOF. Wanneer u interesse heeft in
deze nieuwe dienstverlening vragen wij u dit kenbaar te maken via info@stoofonline.nl. Eén van de projectmanagers zal dan contact met u opnemen waarin de
procedure en reservering zal worden toegelicht. Deze is nu nog niet te reserveren in het
portal. Bij deze uitvraag is voor nu geen minimum of maximum qua reservering maar geldt
het principe 'first come first served'.
Een diplomaroute is geschikt voor uitzendkrachten die veel praktijkervaring hebben
opgedaan maar nog niet over een diploma op MBO 2 niveau beschikken. De uitzendkrachten
volgen géén opleiding en gaan ook niet terug naar de schoolbanken. De Diplomaroute is een
versnelde route naar het diploma, waarbij de uitzendkrachten op basis van eerder opgedane
praktijkkennis- en ervaring middels examens een officieel erkend mbo 2 diploma behalen.
STOOF stimuleert uitzendkrachten een startkwalificatie te behalen door een vergoeding van
50% per diplomaroute te vergoeden aan de uitzendorganisatie.
Zie hier de voorwaarden op de website van STOOF.
De uitzendorganisaties kunnen gebruik maken van dedicated projectmanagers van STOOF
en van ROC Rivor, die te bereiken zijn via: info@stoof-online.nl of
diplomaroute@rocrivor.nl o.v.v. Diplomaroute STOOF.
Meer informatie over de tegemoetkomingen leest u op www.stoof-online.nl en www.stoofopleidingsportal.nl.

Wilt u in 1 oogopslag weten welke diensten en producten wij
kunnen aanbieden?
Download dan ons dienstenpalet hier.
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Postadres
Postbus144
1170 AC Badhoevedorp

Bezoekadres
Singaporestraat 74
1175 RA Lijnden

T (020) 655 82 16
info@stoof-online.nl

STOOF Online, Postbus 144, Badhoevedorp, 1170 AC Netherlands
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