
Ik neem een zij-instromer in dienst.  
Hoe vraag ik subsidie voor de opleiding aan?

Stap 1: Baangarantieformulier

• Nadat de kandidaat het selectieproces succesvol heeft doorlopen, legt u vast:

• welke opleidingen de kandidaat gaat volgen

• of en welke eigen bijdrage de kandidaat betaalt en op welke wijze dit plaatsvindt.

• dat u de kandidaat een baangarantie van een jaar geeft in de functie van Chauffeur Goederenvervoer. 

• Deze afspraken bevestigt u in het baangarantieformulier. 

• U uploadt het baangarantieformulier op het moment u de subsidie aanmeldt in SOOB Subsidiepunt.

Stap 2: Kies een Gecertificeerde opleider

• Kies hier een opleider die gecertificeerd is voor het uitvoeren van zij-instroom opleidingen. Selecteer als 
categorie ‘Sectorplan zij-instroom’

• U maakt zelf afspraken met de opleider over de tarieven en de uitvoering van de opleidingen.

Stap 3: Meld de kandidaat aan bij SOOB Subsidiepunt

• De Gecertificeerde opleider meldt de opleiding(en) aan in SOOB Subsidiepunt. 

• U meldt de kandidaat aan bij SOOB Subsidiepunt. De opleider kan dit ook namens u doen.

• Let erop dat u de kandidaat vóór de startdatum van de opleiding aanmeldt. 

Stap 4: Subsidie declareren

• U kunt subsidie declareren na elke gevolgde deelpleiding.

• Zorg ervoor dat het dossier op SOOB Subsidiepunt compleet is.

• De voorwaarden voor het ontvangen van subsidie staan in het  Subsidiereglement Basiskwalificatie 
Chauffeur Goederenvervoer (zij-instroom) en in de Appendix bij het subsidiereglement.

• Er zijn een aantal documenten nodig. In artikel 10 van het reglement staat om welke documenten 
het gaat.

• Is het dossier compleet en goedgekeurd? Dan wordt de subsidie vastgesteld en uitbetaald. 

Hoe werkt SOOB Subsidiepunt?

• Vraagt u voor het eerst subsidie aan? Registreer u dan éénmalig hier. 

• Een uitgebreide handleiding voor het gebruik van SOOB Subsidiepunt vindt u hier. 

• Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via 088-2596111 (optie 2).

Stappenplan subsidie zij-instroom

Bezoekadres
Kampenringweg 43
2803 PE Gouda

Postadres
Postbus 308
2800 AH Gouda

Tijdens kantooruren
088 – 2596111

24/7 online bereikbaar
info@stlwerkt.nl
www.stlwerkt.nl

https://www.soobsubsidiepunt.nl/reglement.aspx
https://www.soobsubsidiepunt.nl/OpleidingenOverzicht.aspx
https://www.soobsubsidiepunt.nl/documenten/Subsidiereglement%20Basiskwalificatie2017CGVZijInstroom2017DEF.pdf
https://www.soobsubsidiepunt.nl/documenten/Subsidiereglement%20Basiskwalificatie2017CGVZijInstroom2017DEF.pdf
https://www.soobsubsidiepunt.nl/reglement.aspx
https://www.soobsubsidiepunt.nl/documenten/Subsidiereglement%20Basiskwalificatie2017CGVZijInstroom2017DEF.pdf
https://www.soobsubsidiepunt.nl/aanmelden.aspx
https://www.soobsubsidiepunt.nl/Handleidingen.aspx
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