Subsidies voor het behalen van het T-rijbewijs.
Werknemers sectoren Dierhouderij, Paddenstoelen en Open Teelten:
Vanaf 1 september 2016 kunnen werknemers in de sectoren Dierhouderij, Paddenstoelen en
Open Teelten een tegemoetkoming aanvragen in de kosten voor het behalen van het Trijbewijs.
Deze subsidie is onderdeel van de cursusgroepenregeling. Werknemers kunnen de subsidie
aanvragen in CAS, het digitale administratiesysteem van het fonds Colland Arbeidsmarkt. Het
gaat hier om een eenmalige vergoeding van kosten die zijn gemaakt voor het behalen van het
T-rijbewijs. De genoemde sectoren hanteren verschillende voorwaarden wat betreft de
vergoedingspercentages en maximale hoogte van de vergoeding per werknemer. Kosten die
zijn gemaakt vóór de ingangsdatum van de subsidieregeling komen niet voor vergoeding in
aanmerking. De subsidieregeling loopt door tot en met 1 september 2017. Per bovenstaande
sectoren is de vergoeding anders. Maar ligt op de 25 of 50 %.
Kijk voor meer informatie, de voorwaarden en de vergoedingspercentages per sector
op http://werkgeverslijn.nl/external?url=http://www.collandarbeidsmarkt.nl/scholing-cursus-enopleiding/cursusgroepen.html

Studenten Loonwerksector (Cumela):
Het behalen van het T-rijbewijs is een flinke investering. Maar als je aan de slag wilt in de
loonwerksector (cumelasector), is het een goede en noodzakelijke investering in je toekomst.
De kosten voor het T-rijbewijs kunnen een drempel zijn om voor een Groen, Grond, Infra
opleiding te kiezen. Omdat we graag goede en vakbekwame medewerkers hebben in de sector,
proberen we deze drempel zo laag mogelijk te houden.
Daarom stellen sociale partners (CUMELA Nederland, FNV Agrarisch en Groen, CNV
vakmensen en Vakvereniging Het Zwarte Corps) via het Colland Arbeidsmarktfonds een
vergoeding van € 700,- beschikbaar als tegemoetkoming in de kosten voor het behalen van het
T-rijbewijs.
Om de vergoeding te krijgen, moet je wel aan enkele voorwaarden voldoen. De belangrijkste
zijn:
Je haalt het T-rijbewijs in het eerste schooljaar van je opleiding of maximaal 6 maanden voor de
start van het eerste schooljaar
Je volgt de beroepspraktijkvorming (BPV) bij een erkend leerbedrijf dat de cao-loonwerk (caoLEO) toepast en premies afdraagt aan Colland.
Meer informatie en voorwaarden kun je vinden op: http://www.groengrondinfra.nl

