Tot maximaal

€ 1000,-

vergoeding van je
scholingskosten!

Stimulans arbeidsmarktpositie

Welke STAP zet jij?
JOUW PERSOONLIJK OPLEIDINGSBUDGET!
STAP-regeling:
Deze overheidssubsidie vergoedt 100% van de
scholingskosten per werknemer, tot een maximum van
€ 1000.- inclusief btw per persoon, per kalenderjaar.
Het is een jaarlijks bedrag dat je kunt inzetten voor een
opleiding die jou helpt je positie op de arbeidsmarkt te
versterken. Ook training en scholing aangeboden via
ZWOpleidingen komen in aanmerking voor deze regeling.
Alle pluspunten op een rij:
•
•
•

100% vergoed, tot maximaal € 1000
Elk jaar een training of opleiding volgen
Wij hebben een mooi aanbod voor jou

•
•
•

Jij kiest de opleiding die jou past
Je versterkt jouw positie als werknemer
Je volgt mogelijk kosteloos een opleiding

PRAKTISCHE INFORMATIE
Deze subsidie zorgt er voor dat jij je
(professioneel) kunt blijven ontwikkelen,

maak er gebruik van!

Het STAPbudget wordt dit jaar in 5 tijdvakken vrij
gegeven. Per periode is er ruimte voor een vastgesteld aantal aanvragen. Op=op. Wees er snel bij,
want wie het eerst komt, wie het eerst maalt.
Je kunt de regeling één keer per jaar gebruiken.
Als de scholingskosten € 600,- zijn, is er géén
sprake van een restbedrag van € 400,Kijk op onze website voor meer informatie over
de regeling en mogelijkheden.
De subsidie maakt het mogelijk onder andere
deze opleidingen voordelig of zelfs kosteloos te volgen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leertraject LVB
Middelengebruik en verslaving; begeleiding van LVB
Psychiatrische ziektebeelden
Leertraject Coachend communiceren
Zorg met compassie
Verpleegkundige handelingen
De-escalerend werken
Leertraject Coachend leiderschap
Wondzorg

T: 0229 - 57 64 21 | lerenenontwikkelen@zwopleidingen.nl
Postbus 1, 1687 ZG Wognum | Dampten 28, 1624 NR Hoorn

www.zwopleidingen.nl
Werk je in de zorg?
Het inzetten van je STAP-budget werkt ook kostenverlagend voor de organisatie.
Zo komt de regeling op twee manieren de cliënt ten goede;
goed opgeleid personeel en meer geld vrij voor zorg en ondersteuning.

