Regeling extra subsidie 2018‐2021
Algemeen
OOHD biedt de werkgevers die in 2014 en/of in 2015 een vrijwillige bijdrage aan het tot stand komen
van de hellende daken cao hebben gedaan de mogelijkheid om een extra subsidie aan te vragen voor
diverse cursussen die worden afgenomen in 2018 tot en met 2021. Conform artikel 16 van de cao
OOHD heeft het bestuur hiertoe bijgaande “regeling subsidie 2018‐2021” vastgesteld.
Overzicht cursus subsidie
Werkgever ontvangt van OOHD een opleidingsvoucher met daarop vermeld de hoogte van het
subsidiebedrag. De subsidie kan in beginsel enkel worden benut voor de cursussen die zijn opgenomen
in het actuele overzicht cursus subsidie. Een overzicht van de actuele cursussen waarmee u de voucher
kunt verzilveren staat op de website www.opleidingenhellendedaken.nl
Subsidiebedrag
Indien een werkgever in 2014 en/of 2015 de vrijwillige bijdrage heeft voldaan, wordt bij een
subsidieaanvraag over deze bijdrage een extra subsidiebedrag gegeven. Dit extra subsidiebedrag is
maximaal het bedrag dat op de afgegeven opleidingsvoucher staat. Van dit extra subsidiebedrag kan
gebruik gemaakt worden tot en met 31 december 2021. Het subsidiebedrag hoeft niet in één keer
opgenomen te worden, dit kan verdeeld over meerdere jaren en subsidieaanvragen.
Aanvraag subsidie
De subsidie wordt aangevraagd per deelnemer /cursus, middels een subsidie aanvraagformulier. Dit
formulier is beschikbaar via de website www.opleidingenhellendedaken.nl. Ter controle moet een
factuur van de opleider, een presentielijst en de volledige naam van de deelnemer afgegeven worden.
Binnen 30 dagen na afronding van de cursus moet het verzoek tot subsidie bij OOHD binnen zijn. Het
verzoek kan verstuurd worden naar het OOHD secretariaat; Floris Grijpstraat 2, 2596 XE te Den Haag of
per mail naar info@opleidingenhellendedaken.nl. Jaarlijks kan een werkgever meerdere malen een
subsidie aanvragen. Dit is ook mogelijk voor een deelnemer waar eerder een subsidie voor gegeven is,
maar nooit tweemaal voor dezelfde deelnemer voor dezelfde cursus.
Goedkeuring cursussen
Indien OOHD een subsidieverzoek ontvangt, zal de inhoud van de cursus en de kwaliteit van het
cursusbureau beoordeeld worden op basis van de vastgestelde richtlijnen. Bij een cursus die buiten
het subsidieaanbod van OOHD valt, of wel in het subsidieaanbod, maar buiten de vastgestelde
opleider valt, zal de motivatie voor de desbetreffende opleider of cursus voor uitvoering beoordeeld
worden.
Beschikbaar subsidiebudget
Het extra subsidiebudget is van tevoren vastgesteld en heeft u ontvangen middels de
opleidingsvoucher. De waarde van deze voucher vervalt na 31 december 2021.
Uitbetaling subsidie
Na goedkeuring van een subsidieaanvraag wordt deze zo snel mogelijk na ontvangst uitbetaald. De
subsidieaanvrager ontvangt een bevestiging vanuit het secretariaat over de uit te keren subsidie.
Het bestuur van OOHD heeft de vrijheid om gemotiveerd af te wijken van deze regeling.

