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Scholingsvouchers: First come First served: nog 825 vouchers
beschikbaar!
Van 11 september tot 25 september 2017 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 27 september 2017 maken we bekend
of u uw reservering krijgt toegekend. Let wel! U kunt aan deze reservering geen rechten
ontlenen.
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
functie gerichte scholing bedoeld! Deze opleidingen dient u te bekostigen uit uw eigen
scholingsbestedingsverplichting van 1,02%.
De vouchers zijn beschikbaar voor de uitzendkracht die werkzaam is in fase A | fase 1-2 of
de uitzendkracht die op zoek is naar werk, en de afgelopen 3 maanden als laatste
dienstverband, minimaal 32 uur, als uitzendkracht heeft gewerkt (Fase A | Fase 12). Daarnaast geldt dat de uitzendkracht geen hoger opleidingsniveau heeft dan mbo 4.
Vanaf 2 oktober 2017 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 heeft bevestigd en STOOF heeft de voucher goedgekeurd, is de
toekenning een feit en kan de opleiding/cursus geboekt worden.
De voucher is na uitgifte door STOOF 2 maanden geldig. Dit betekent dat de factuur, en bij
voorkeur ook het betaalbewijs, binnen die 2 maanden in het portal geüpload moeten zijn.
Note: Vragen over de vergoedingen zullen wij uitsluitend per e-mail beantwoorden,
zowel over het reserveren, toekennen en problemen met het portal. Het is voor ons
niet mogelijk, gezien de hoeveelheid van vragen dit telefonisch te doen.

DWSRA Subsidie
Vanaf eind september 2017 stellen wij weer subsidie kavels beschikbaar voor het scholen
van WW'ers < 6 maanden werkzoekend. Wij hebben nog 220 trajecten beschikbaar voor
gemiddeld €1.813,- per kandidaat/opleiding. U kunt voor minimaal 5 (totaal €15.000) en
maximaal 27 kandidaten (totaal €50.000) een subsidie kavel aanvragen. Na een half jaar
beoordelen we de resultaten. Bij een te lage realisatie behouden we ons het recht voor om
trajecten terug te halen. Lees hier de voorwaarden.

Lever voor eind september 2017 uw motivatie voor deelname in via info@stoofonline.nl o.v.v. DWSRA motivatie.

STOOF biedt vergoeding van maximaal €1.500,- voor EVC
Het Ervaringscertificaat (EVC) is het erkennen van eerder verworven competenties. STOOF
stimuleert de inzet van EVC door een vergoeding te bieden aan de uitzendorganisatie.
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 EVC-aanbieders.
Meer informatie over EVC
Kijk hier voor het aanvragen van de vergoeding of neem contact op met STOOF via
info@stoof-online.nl als u nog geen reservering voor EVC had gemaakt.

Nomineer een collega voor de STOOF Leerwerkprijs 2017
De prijs is dit jaar op persoonsniveau, en is voor een medewerker(ster) van een
uitzendorganisatie die zich breed inspant voor de duurzame inzetbaarheid van
uitzendkrachten.
Er zit geen limiet aan het aantal medewerker(ster)s dat u kunt opgeven. Zowel collega's als
externe partners kunnen iemand voordragen.
De prijs bestaat dit jaar uit € 2.500,- wat de winnaar mag besteden aan de duurzame
inzetbaarheid van een uitzendkracht(en). Ook ontvangt de winnaar een scholingsvoucher
van €500, die hij/zij mag besteden aan een opleiding of cursus.
Meer informatie over de leerwerkprijs

Save the date: 1 december 2017 vanaf
13.00 uur voor het STOOF-STAF congres
bij de SER in Den Haag

Best Practices "Leven Lang Ontwikkelen"
Xuseen Ilmi Mahmoud is een vluchteling die als uitzendkracht werkt, maar zijn kansen op
voldoende werkzekerheid en uren waren minimaal. Met de scholingsvoucher van STOOF en
hulp van de Gemeente Mill heeft hij de opleiding voor het Logistiek paspoort kunnen volgen.
Het resultaat is dat hij inmiddels gecertificeerd is voor hef-, reachtruck, EPW, BHV en
brandpreventie.

Xuseen: "Ik ben heel erg blij, want nu werk ik als chauffeur van heftruck en EPT. Mijn bedrijf
is helemaal goed en met mij ook. Misschien ik hoop dat door logistiek paspoort ik lang kan
blijven werken in mijn bedrijf. Ook mijn vrouw zegt bedankt voor hulp zij is ook blij voor mij."

300 scholingsvouchers voor jongeren of
participatiedoelgroepen in samenwerking met
Leerwerkloketten én de uitzendbrache
Wist u dat u als uitzendbranche mooi kunt samen werken met een Leerwerkloket bij u in de
buurt?
Als partner van STOOF kunnen Leerwerkloketten scholingsvouchers t.w.v. €500 inzetten die
bedoeld zijn voor onderstaande doelgroepen:
De deelnemer is een jongere < 28 jaar óf
De deelnemer behoort tot één van de participatiedoelgroepen die in het
doelgroepenregister staan.
Daarnaast geldt dat:
De deelnemer geen hoger scholingsniveau heeft dan MBO 4;
De deelnemer weet welke opleiding/ cursus hij/ zij wil volgen;
De deelnemer op zoek is naar werk.
Het Leerwerkloket wijst de deelnemer op de mogelijkheid van de voucher, op het portal, helpt
indien nodig met de aanvraag en adviseert indien gewenst over de te volgen
arbeidsmarktrelevante opleiding. STOOF betaalt de factuur.
De Leerwerkloketten hebben contact met de uitzendbranche over mogelijke deelnemers en
om uitstroom via de uitzendbranche te bewerkstelligen. Bent u al met een Leerwerkloket in
contact? Zo nee, kijk dan eens op https://www.lerenenwerken.nl/leerwerkloketten.

Festival van het Leren 2017
Onze uitzendkracht, Elma Walinga,die wij als STOOF hebben aangemeld, is 1 van de 5
genomineerden voor het Festival van het Leren.
De werknemersvaardigheden zijn het landelijke speerpunt van het Festival van het Leren in
de maand september en ook dit jaar zal een groot aantal uitzendorganisaties zich (extra)
inzetten met de volgende Leren is een Feest-acties: www.festivalvanhetleren.nl.

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