SectorplanPlus
SectorplanPlus is een meerjarige subsidieregeling, gebaseerd op cofinanciering, van het Ministerie
van VWS met als doel de instroom van nieuwe medewerkers in Zorg en Welzijn te verhogen en
huidige medewerkers te behouden.
Het aanvragen gebeurt digitaal via www.sectorplanplus.nl.
Eisen aan werknemers en opleidingen
1. Werknemers
De medewerkers dienen werkzaam te zijn in zorg gebonden functies en te vallen onder één van
de volgende categorieën:
a. nieuwe medewerkers (korter dan 1 jaar in dienst bij aanvang opleiding)
b. opscholing middels beroepskwalificerende scholing (mbo BBL, hbo Duaal, Deeltijd)
c. werkbegeleiders om nieuwe instroom te begeleiden
2. Opleidingen
Activiteit A (mbo BBL) en B (hbo Duaal): kwalificerend beroepsonderwijs
Bijvoorbeeld mbo BBL Verzorgende IG en Hbo Social Work. Zie verder de bijgevoegde lijst met
subsidiabele opleidingen. Voor deelnemers aan mbo BBL en hbo Duaal geldt een minimale deelname
van 6 maanden opleiding en een aanstelling van minimaal 24 uur per week. Werknemers met een
aanstelling van minder dan 24 uur per week komen in aanmerking voor subsidie onder activiteit C.
Activiteit C Training en Opleiding: Lang (minimaal 16 dagen, minimaal 128 uur)
Deze trajecten zijn met name gericht op vakinhoudelijke en beroepsvormende (bij)scholing o.a. hbodeeltijd en Associate Degree.
Activiteit D Training: middellang (5-16 dagen) (alleen voor nieuwe medewerkers! zie 1a)
Het betreft o.a. inwerkprogramma’s gericht op samenwerken en klantgericht werken, vakinhoudelijk,
leiderschap, trainingen voor werk- en praktijkbegeleiders, certificeren werkervaring.
Activiteit E Training: kort (minimaal 3 uur en korter dan 5 dagen) (alleen voor nieuwe
medewerkers! zie 1a)
Het betreft vakinhoudelijke-, digitale- en persoonlijke vaardigheden, trainingen voor werk- en
praktijkbegeleiders, certificeren werkervaring.
Wat levert het op?
De subsidie werkt op basis van een cofinanciering. Voor bijv. mbo BBL Doktersassistent kan maximaal
€2.000 tot €5.000 worden verkregen wanneer de opleiding 2 jaar lang is gevolgd.
Voor korte trainingen(activiteiten D en E) kan maximaal €250 tot €750 aan subsidie worden
ontvangen. Voordat de subsidie kan worden ontvangen wordt gevraagd om de gevolgde opleidingen
te verantwoorden. De verantwoording is omvangrijker voor de kortere trainingen dan voor langere
opleidingen i.v.m. het overleggen van presentielijsten, facturen en beaalbewijzen. Voor activiteiten A
en B (de langere opleidingen) vindt de verantwoording plaats met o.a. een leerwerkovereenkomst,
een diploma en start- en eindloonstroken.
Informatie
Mocht u vragen hebben over het SectorplanPlus, dan kunt u contact opnemen met Lilian van El,
projectleider SectorplanPlus, l.vanel@vbzkam.nl, 023 5322151.

