
SOOB Subsidiebeleid 2018 – toelichting voor werkgevers 

Een sterk groeiende economie vraagt om extra personeel en opleidingsbereidheid. SOOB maakt zich daar ook in 
2018 sterk voor. Door het verstrekken van subsidies via SOOB Subsidiepunt stimuleert SOOB het volgen van 
opleidingen en trainingen voor huidige én toekomstige medewerkers in de bedrijfstak.  

Bij SOOB Subsidiepunt kunt u terecht voor subsidie op: 

• branchekwalificerende opleidingen 
• opleidingen voor code 95 
• opleidingen op het gebied van veiligheid 
• middenkader opleidingen 
• logistieke opleidingen 
• verticaal transport opleidingen 
 
• subsidie voor zijinstroom en doorstroom voor nieuwe chauffeurs en nieuwe kraanmachinisten 
 
Dit zijn de belangrijkste wijzigingen in het subsidie-aanbod en de reglementen voor 2018. 

Aanpassing subsidiebedragen branchekwalificerende opleidingen 

Het subsidiebedrag voor deze opleidingen is aangepast: 
o Machinist Mobiele kraan 
o Machinist Mobiele Torenkraan 
o Chauffeur Veetransport 
o Chauffeur Pluimveetransport 
o Gasmeetdeskundige 
o ADR certificaat basis (initieel en verlenging) 
o ADR certificaat basis en tank (initieel en verlenging) 
o ADR certificaat basis en tank en klassen 1 en 7 (initieel en verlenging) 
 
Toelichting ADR: 
Voor het verstrekken van SOOB-subsidie op ADR-opleidingen wordt vanaf 2018 geen verschil meer gemaakt 
tussen initieel en verlenging. Gebleken is dat er problemen en vertraging bij de uitvoering optraden. In 2018 wordt 
uitgegaan van één opleiding ADR-certificaat basis, ADR-certificaat basis + tank etc. voor zowel initieel als 
verlengingsopleiding. De modules ADR Tank en ADR klasse 1 en 7 zijn alleen initieel . 
 
Nieuwe opleidingen 
o Vervolgopleiding Export packer 
 
Vervallen opleidingen en/of examens 
CCV neemt vanaf 1 januari 2018 de volgende examens niet meer af: 
o Logistiek Medewerker 
o Logistiek Supervisor 
o Logistiek Teamleider 
o Planner Wegtransport  
o Chauffeur Geconditioneerd vervoer (vanaf 1 juli 2017) 
o Chauffeur Sierteeltvervoer (vanaf 1 juli 2017) 
 
Subsidie voor themagerichte opleidingen 

Praktijkdag code 95 
Voor alle praktijkdagen die u in 2018 laat uitvoeren, ontvangt u nog een subsidie van € 75,- per dag. 

Opleidingen op het gebied van Veiligheid 
De sector kent relatief veel risico’s als het gaat om aanrijd- en valgevaar, fysieke belasting en agressie en 
geweld. Daarom is in 2016 deze nieuwe subsidiemogelijkheid geïntroduceerd. Deze mogelijkheid geldt ook voor 
2018 en heeft betrekking op de VCA, BBS, fysieke belasting,  criminaliteitspreventie en sociale veiligheid. Ook 
voor enkele branchekwalificerende opleidingen, die worden afgesloten met een examen, geldt extra hoge 
subsidie.  

 



 
Basisveiligheid VCA – 2 dagdelen € 100,- 
Basisveiligheid VCA – 4 dagdelen € 150,- 
Fysieke belasting € 100,- 
Criminaliteitspreventie € 100,- 
Rijoptimalisatie Behaviour Based Safety € 100,- 
Sociale Veiligheid € 100,- 

 
Een aantal branchekwalificerende opleidingen blijft in aanmerking komen voor extra hoge subsidies: 
 

Veiligheidscertificaat Vorkheftruck – 2 dagdelen € 150,- 
Veiligheidscertificaat Vorkheftruck – 4 dagdelen € 200,- 
Veiligheidscertificaat Reachtruck – 2 dagdelen € 125,- 
Veiligheidscertificaat Reachtruck – 4 dagdelen € 200,- 
Veiligheidscertificaat Vorkheftruck hercertificering € 100,- 
Veiligheidscertificaat Reachheftruck hercertificering € 100,- 
Vakbekwaamheid Vorkheftruck hercertificering € 125,- 
Vakbekwaamheid Reachtruck hercertificering € 125,- 
Vakbekwaamheid Behandeling Gevaarlijke Stoffen € 300,- 
Veiligheid voor Tankreinigers € 250,- 

 

Subsidie zij-instroom en doorstroom voor nieuwe chauffeurs en nieuwe kraanmachinisten 

Ook in 2018 blijft het opleiden tot nieuwe chauffeurs één van de speerpunten van SOOB. Daarom verstrekt 
SOOB in 2018 subsidie voor het opleiden van zowel zij-instromers als doorstromers.  
 
• SOOB verstrekt 65% subsidie op het lesgeld op alle deelopleidingen van de rijopleiding voor het opleiden 

van bestaand personeel tot chauffeur (doorstroom).  
• Voor het opleiden van zij-instromers tot chauffeur verstrekt SOOB 50% subsidie op het lesgeld op alle 

onderdelen van de rijopleiding. 
• In voorbereiding is ook een doorstroom traject voor nieuwe machinisten mobiele kraan en nieuwe 

machinisten mobiele torenkraan. In het eerste kwartaal va 2018 wordt hiervoor een aanbod gedaan. 
 
De mogelijkheid voor het opleiden van bestaand personeel (35% op rijopleidingen en vakbekwaamheid) zoals 
deze in 2017 gold, is hiermee komen te vervallen. 
 
Verruiming definitie doorstroom  
Vanaf 2018 geldt een verruimde definitie van doorstroom. U kunt ook kandidaten opleiden tot chauffeur en/of 
kraanmachinist die in dienst van een ander SOOB-bedrijf zijn (geweest). Hierbij gelden de voorwaarden: 
• Wilt u een kandidaat opleiden tot chauffeur, dan geldt dat deze kandidaat al ten minste 12 maanden bij u in 

dienst is - of bij een andere werkgever die aan SOOB afdraagt - op basis van ten minste 32 uur per week.   
• Wilt u een kandidaat opleiden tot kraanmachinist, dan geldt dat deze kandidaat al ten minste 24 maanden bij 

u in dienst is - of bij een andere werkgever die aan SOOB afdraagt - op basis van ten minste 32 uur per 
week. 

 
In de reglementen zijn alle overige voorwaarden beschreven. Voorlichtingsmateriaal wordt ontwikkeld.  
 
Subsidieplafonds 

Voor de verschillende categorieën opleidingen zijn de volgende plafonds ingesteld: 
 

Plafondbedragen 2018 Bedragen x 1000 
Branche kwalificerend ADR 415 
Branche kwalificerend - overig 1.000 
Themagerichte scholing Praktijkdag nascholing 300 
Themagerichte scholing Veiligheid 750 
Verticaal transport 570 
  
Algemeen subsidieplafond (totaal beschikbaar) 3035 

 
De subsidieplafonds voor de zij-instroom en doorstroom worden in januari bekend gemaakt.  



 

 

Subsidiereglementen 

Voor 2018 zijn de subsidiereglementen aangepast. Bepalend zijn de teksten uit het subsidiereglement.  

Naast het reglement voor branchekwalificerende en themagerichte opleidingen, is er voor 2018 één reglement 
gekomen voor zowel zij-instroom als doorstroom voor de subsidiering van chauffeurs, alsmede voor de 
subsidiering van de doorstroom van kraanmachinisten. 

Subsidiereglementen 2018 
o Subsidiereglement branchekwalificerende en themagerichte opleidingen 2018 
o Subsidiereglement Basiskwalificatie Chauffeur Goederenvervoer (Zij instroom en doorstroom voor bedrijven) 

en Persoonscertificaten TCVT (Doorstroom) 2018 
 
Onderstaande subsidiereglementen gelden voor de afwikkeling van de subsidieaanvragen die zijn gedaan in 2017: 
o Subsidiereglement Basiskwalificatie Chauffeur Goederenvervoer (zijinstroom) 2017 en appendix (geldig tot 31 

maart 2018)  
o Subsidiereglement Basiskwalificatie Chauffeur Goederenvervoer  (doorstroom) 2017 
o Subsidiereglement branchekwalificerende en themagerichte opleidingen 2017 
 
U vindt de reglementen op SOOB Subsidiepunt. 
 
 

 

  

https://soobsubsidiepunt.nl/subsidie-aanvragen

