Bijlage 2 Opleidingen en training (behoort bij art. 27, lid 3)
De onderstaande cursussen komen in ieder geval in aanmerking voor een subsidie:
Trainingen
Klantgericht verkopen
Voedingsadviseur
Basiscursus vis en verkoop
Bereidingstechnieken vis
Communicatie en leidinggeven
Gebakken vis
Haring
Persoonlijke coaching
Presentatietechnieken vis
Succesvol ondernemen: financieel management
Succesvol ondernemen: marketing
Succesvol ondernemen: verandermanagement en personeelsbeleid
Traiteur Hollandse en buitenlandse maaltijden
Traiteur salades, amuses en tapas
Traiteur voor- en nagerechten
Vakopleiding vis
Vis op de barbecue

MBO opleiding
Verkoopmedewerker vis - MBO niveau 2 (25423U3)
Visspecialist - MBO niveau 3 (25425U4)
Ondernemer/bedrijfsleider - MBO niveau 4 (25420)

Rijbewijs
Groot Rijbewijs (C; C1; CE; C1E)
Rijbewijs “E achter B”

Voor nadere informatie over de specifieke vis cursussen en opleidingen, inhoud, duur en
prijs, verwijzen wij u naar de website van SVO (www.svo.nl).
Besloten is om per opleiding 50% van de kosten uit het Sociaal Fonds voor de
Visdetailhandel te vergoeden, voor zover de financiën van het fonds dit toelaat.
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Indien de werknemer binnen 5 jaar na het behalen van één van de bovengenoemde
rijbewijzen uit dienst treedt bij de werkgever, dan heeft de werkgever het recht om voor
ieder jaar dat de werknemer korter heeft gewerkt dan 5 jaar, gerekend vanaf het moment
dat het rijbewijs is gehaald, 20% van de kosten per jaar te verrekenen met het salaris van
de werknemer. Concreet betekent dit dat vertrek na het eerste jaar 80%,na het tweede jaar
60%, na het derde jaar 40% na het vierde jaar 20% en na het vijfde jaar 0%) van de
kosten op de werknemer kunnen worden verhaald.
De werknemer kan € 750,- uit het POB voor de bovengenoemde rijbewijzen aanwenden.
Heeft de werknemer hiervoor nog onvoldoende budget opgebouwd, dan zal zijn
POB-budget pas weer worden aangevuld als hij eerst de € 750,- heeft voor een van
bovengenoemde rijbewijzen heeft opgebouwd.

Voorbeeld kosten opleiding: Groot rijbewijs € 3.000,• 50% wordt vergoed met een maximum van € 500,- per jaar
• De werkgeversbijdrage is € 2.500,-.
• Het POB–budget van de werknemer wordt op 0 gezet. (Is het POB van de werknemer
lager dan € 750,- dan wordt het restant als voorschot gezien en in mindering gebracht op
toekomstig op te bouwen POB-rechten van de werknemer.
• Beëindigt de werknemer na 3 jaar zijn arbeidsovereenkomst met de werkgever, dan mag
de werkgever 40% van € 1.750,- (€ 3.000, - € 500 - € 750) op de eindafrekening van de
werknemer in mindering brengen of te wel € 700,-.
Aanvraag procedure subsidie
Hierna volgt de procedure die men dient te volgen:
1. De werkgever en de werknemer kiezen in goed overleg een opleiding die aansluit op de
huidige of eventuele toekomstige functie van de betreﬀende werknemer. De opleidingen
zijn hierboven opgesomd.
2. De werkgever meldt de werknemer aan bij het opleidingsinstituut en ontvangt van het
opleidingsinstituut een bevestiging van inschrijving of de leerovereenkomst. Daarnaast
ontvangt de werkgever een factuur voor de kosten van de opleiding.
3. De werkgever maakt de kosten van de opleiding/cursus over aan het opleidingsinstituut.
4. De werkgever vult het aanvraagformulier (voor de subsidie) volledig in en stuurt dit met
het bewijs van inschrijving of opleidingsovereenkomst en factuur van het
opleidingsinstituut naar het secretariaat van het VNV, Postbus 185, 3830 AD Leusden.
Het formulier is te downloaden van de website www.visspecialisten.nl of op te vragen bij
het secretariaat van het VNV in Leusden, tel. 033 495 30 34.
5. Na het met goed gevolg afronden van de opleiding ontvangt de werkgever 50% van de
opleidingskosten van het secretariaat van het VNV als hij voldoet aan de bovenstaande
punten 1 tot en met 4. Maximale subsidie toelage per studie is € 500,-. per jaar.
De werkgever dient zelf actie te ondernemen. Hiervoor dient een kopie van het diploma
of certificaat van de gevolgde opleiding/cursus van de werknemer te worden
opgestuurd.
6. De subsidie wordt verstrekt zolang de middelen in het Sociaal Fonds voor de Vishandel
hiervoor toereikend zijn.
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