STAP-subsidie

Wat is een STAP-subsidie?
Met ingang van 2022 kunnen werkenden en werkzoekenden een subsidie van
maximaal duizend euro per persoon aanvragen voor scholing en ontwikkeling.
Deze individuele subsidie met de naam STAP (Stimulering Arbeidsmarkt Positie)
kan worden gebruikt voor het volgen van een training, cursus of opleiding om
goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt.
Hoe kom je in aanmerking voor de subsidie?
Wie zich aanmeldt voor een training met branche-erkenning, ontvangt van de
opleider een STAP-aanmeldingsbewijs voor de gekozen training. Met dit bewijs
kun je de STAP-subsidie aanvragen via het STAP-portaal van UWV (UWV_STAP Home (stapuwv.nl). Hier log je in met je DigiD. De kosten voor de opleiding of
training worden door UWV aan de opleider vergoed.
Om in aanmerking te komen voor de STAP-subsidie moet je ten minste 80% van
de tijd bij de geselecteerde cursus, training of opleiding aanwezig zijn. Wanneer
je de training start en niet afmaakt of niet genoeg aanwezig bent, ben je zelf
verantwoordelijk voor de kosten van de training.
Wanneer kan ik de subsidie aanvragen?
De eerstvolgende aanvraagronde vindt plaats vanaf 1 juli 2022. De training
waarvoor je op dat moment subsidie aanvraagt, moet starten tussen 29 juli en
30 november 2022. Na afronding van de training stuurt de trainingsorganisatie
een bewijs van deelname naar het UWV. Je kunt één keer per kalenderjaar een
STAP-subsidie aanvragen.

Welke trainingen kun je volgen met een STAP-subsidie?
Het gehele overzicht van trainingen en opleidingen die je kunt volgen met een
STAP-subsidie vind je op https://www.stapuwv.nl/p/scholings-register.

Welke trainingen kan ik volgen die specifiek voor de bakkerij zijn?
De opleidingen en trainingen die binnen de bakkerijbranche in aanmerking
komen voor een STAP-subsidie, staan vermeld op www.bakbekwaam.nl.
Het gaat op dit moment om de volgende opleiders en trainingen:
Foodbase:
✓ Praktijkbegeleider
✓ Leidinggeven basis en verdieping
✓ Toppraktijk
✓ Marketing
✓ Operator basis en vervolg
✓ Jonge ondernemers
✓ Winkelbegeleiders
Bakery Sweets Center:
✓ Basiscursus Gistdegen
✓ Leiderschapstraining
IJscentrum:
✓ IJsbereider
✓ IJs en Patisserie
✓ Gespecialiseerde IJsbereider
HAS Hogeschool:
✓ Bakkerijtechnologie
✓ Kennismaking met voedingsmiddelentechnologie
✓ Productontwikkeling en ingrediënten
✓ Idee ontwikkeling voor foodconcepten
✓ Workshop Zout- en Suikerverlaging
✓ Levensmiddelenchemie
Het Bakery Institute heeft haar trainingen laten erkennen bij de SVH. Ook deze
trainingen komen hierdoor in aanmerking voor financiering vanuit de STAP.
Moet ik er snel bij zijn?
Ja! In het aanvraagtijdvak vanaf 1 mei waren alle beschikbare subsidies binnen
twee dagen vergeven. Zorg dus dat je klaar zit op vrijdag 1 juli aanstaande om
jouw STAP-subsidie aan te vragen.
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