
 

 

 

 

SSWT 2018 Subsidieregeling 

Cursuskosten 

€ 71,- per dagdeel; met een maximum van € 142,- per persoon per dag. De vergoeding voor 

de cursuskosten bedraagt niet meer dan de werkelijke cursuskosten, exclusief btw. 

Verletkosten 

€ 18,- per uur; met een maximum van € 135,- per persoon per dag. Vergoeding 

scholingsuren tijdens werkdagen tot 17.00 uur. 

Totale subsidie 

1,5 x het aantal werknemers x € 220,- per bedrijf, per kalenderjaar, met een max. van 

€ 1.650,- per persoon per jaar, afhankelijk van het totale beschikbare bedrijfsbudget. 

Wanneer u voorgedrukte presentie- en declaratieformulieren wilt ontvangen, wilt u deze 

dan 4 weken voor aanvang van de cursus aanvragen bij de SSWT? Dien hiervoor een 

subsidieaanvraag formulier in. 

Aanvragen 

Bedrijven die onder de cao voor de Timmerindustrie vallen kunnen bij de SSWT subsidie 

aanvragen voor een tegemoetkoming in cursus- en verletkosten. Om zeker te weten of uw 

bedrijf in aanmerking komt voor een subsidie, kunt u een subsidie aanvraagformulier 

indienen bij de SSWT. 

Als u het subsidie aanvraagformulier vier weken voor aanvang van de cursus indient 

ontvangt u tevens voorgedrukte presentie- en declaratieformulieren. Dat scheelt u zelf veel 

invulwerk. 

http://www.sswt.nl/scholing/sswt-subsidie/aanvragen/ 
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Voorwaarden 

1. 1.Bedrijven die de voor hun werknemers 

voorgeschreven bijdragen en premies (ex art 7 lid 1 a 

hoofdstuk 3 van de CAO SSWT) afdragen, kunnen declaraties tot subsidiëring 

indienen bij de SSWT. 

2. De SSWT subsidieert per werknemer de deelname aan één activiteit per jaar. 

3. De gekozen cursus moet aansluiten op het kennis- en ervaringsniveau van de cursist 

en verband houden met diens (eventueel toekomstige) functie. 

4. Zowel werkgever als werknemer dienen het declaratieformulier te ondertekenen. 

5. De SSWT accepteert alleen declaraties die binnen 2 maanden na afronding van de 

cursus zijn ingezonden, onder overlegging van kopie factuur, betalingsbewijs en een 

getekend declaratieformulier en presentielijst. Bij meerjarige opleidingen en 

schriftelijke cursussen is tevens een diploma of certificaat verplicht. 

6. Voor het verkrijgen van subsidie op cursussen kan het bedrijf vóór aanvang van de 

cursus een schriftelijk verzoek indienen. 

7. Goedkeuring van OR/PVT is noodzakelijk in de volgende gevallen: 

o bij een subsidieaanvraag voor een meerjarige opleiding 

o indien voor een werknemer meerdere cursussen noodzakelijk zijn in enig jaar 

o indien het bedrijf op basis van een meerjarig scholingsplan het budget van het 

jaar daarop reeds wil inzetten. 

8. Declaratie voorwaarden voor werknemers waarvan de werkgever geen 

scholingsbeleid voert. De werknemer waarvan de werkgever geen scholingsbeleid 

voert, heeft recht op een loopbaanadvies van SSWT. Indien dit advies leidt tot 

concrete scholing dan is subsidiëring mogelijk volgens de hierna volgende regeling. 

9.  

1. a.De werknemer heeft recht op maximaal 20 uur per jaar betaald vrijaf voor 

het volgen van cursussen t.b.v. functies in de gehele hout- en meubelsector. 

2. b.Indien het een cursus betreft die SSWT-erkend is vergoedt de SSWT aan de 

werknemer hiervan de cursuskosten voor zover deze kosten op grond van de 

declaratievoorwaarden declarabel zijn. De verletvergoeding wordt conform 

de subsidieregeling uitbetaald aan de werkgever. 

3. c.Indien het een niet SSWT erkende cursus betreft dient de werknemer vóór 

aanvang van de cursus een schriftelijk verzoek in door middel van het subsidie 

aanvraagformulier. 

4. d.Indien de werkgever in een bepaald jaar het verzoek van de werknemer niet 

honoreert, kan de werknemer 10 scholingsdagen meenemen naar een 

volgend jaar. 

De declaratieverzoeken behoren uiterlijk binnen twee maanden na afronding van de cursus 

ingediend te zijn. Alleen volledig ingevulde declaratieformulieren voorzien van een, 

rechtsgeldige originele, handtekening worden in behandeling genomen. 


