
   
  subsidiewijzer 2023 
 
 

Subsidies voor bedrijven 
 

Scholingssubsidieregeling 
Omschrijving    vergoedt alle cursussen en trainingen, de ECM-Academy, Hbo-ad opleiding 

Vergoeding:    100% van de cursuskosten met een maximum van € 1.000 per werknemer per jaar 

Wie krijgt de subsidie:   subsidie wordt uitgekeerd aan degene die de kosten heeft gemaakt 

Link voor meer info en voorwaarden: www.ecm.nl/voor-bedrijven/subsidies/scholingssubsidie/ 

 

Subsidie training Praktijkopleider 
Omschrijving    branchesubsidie voor de vierdaagse training Praktijkopleider van ECM 

Vergoeding:    € 1.000  

Wie krijgt de subsidie:   subsidie wordt uitgekeerd aan degene die de kosten heeft gemaakt 

Link voor meer info en voorwaarden: www.ecm.nl/voor-bedrijven/subsidies/praktijkopleider/ 

 

Duurzame inzetbaarheid voor bedrijven 
Omschrijving    subsidie voor activiteiten op het gebied van duurzame inzetbaarheid 

Vergoeding:    eenmaal per jaar € 2.500  

Voorwaarden:    vooraf toestemming nodig van de ECM-adviseur 

Wie krijgt de subsidie:   het bedrijf 

Link voor meer info en voorwaarden: www.ecm.nl/voor-bedrijven/subsidies/subsidie-duurzame-inzetbaarheid/ 

 

Vergoeding leermiddelen bbl 2, 3 en 4 
Omschrijving:    vergoeding voor (digitale) leermiddelen tijdens de bbl-opleiding 

Vergoeding:    € 180 per studiejaar 

Voorwaarden:    maximaal 3 jaar aan te vragen 

Wie krijgt de subsidie   subsidie wordt uitgekeerd aan degene die de kosten heeft gemaakt 

Link voor meer info en voorwaarden: www.ecm.nl/voor-bedrijven/subsidies/vergoeding-leermiddelen/ 

 

Persoonlijk budgetregeling 
Omschrijving    vergoedt cursussen, testen, coaching en loopbaangesprekken 

Vergoeding:    maximaal  € 2.500 per werknemer per jaar 

Voorwaarden:    vooraf toestemming nodig van de ECM-adviseur 

Wie krijgt de subsidie:   subsidie wordt uitgekeerd aan degene die de kosten heeft gemaakt 

Link voor meer info en voorwaarden: www.ecm.nl/voor-bedrijven/subsidies/persoonlijk-budgetregeling/ 

 

Vereveningsbijdrage voor bbl 3 studenten 
Omschrijving    vergoeding van loonkosten voor de doorbetaalde schooldag  

Vergoeding:    er worden maximaal 48 schooldagen per jaar vergoed 

Voorwaarden:    kan alleen in het eerste jaar van de opleiding aangevraagd worden 

Wie krijgt de subsidie:   het bedrijf 

Link voor meer info en voorwaarden: www.ecm.nl/voor-bedrijven/subsidies/vereveningsbijdrage-bbl-3/ 

 

Subsidieregeling praktijkleren van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) 
Omschrijving:    mogelijk voor bedrijven die bbl 2, 3 of 4 studenten in dienst hebben of 

     werknemers een hbo-opleiding laten volgen 

Vergoeding:    maximaal € 2.700 per jaar (bij voltijd) 

Wie verstrekt de subsidie:  Rijksdienst voor ondernemend Nederland, www.rvo.nl 

Wie kan de subsidie ontvangen:  het bedrijf 

Link voor meer info en voorwaarden: www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-praktijkleren 
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Subsidie voor studenten die een bbl-opleiding volgen 
 

Vergoeding leermiddelen bbl 2, 3 en 4 
Omschrijving:    vergoeding voor (digitale) leermiddelen 

Vergoeding:    € 180 per studiejaar 

Voorwaarden:    maximaal 3 jaar aan te vragen 

Wie krijgt de subsidie:   subsidie wordt uitgekeerd aan degene die de kosten heeft gemaakt 

Link voor meer info en voorwaarden: www.ecm.nl/jouw-studie/je-bent-in-opleiding/vergoeding-leermiddelen/ 

 

 

Subsidies voor werknemers 
 

Scholingssubsidieregeling 
Omschrijving    vergoedt alle cursussen en trainingen, de ECM-Academy, Hbo-ad opleiding 

Vergoeding:    100% van de cursuskosten met een maximum van € 1.000 per werknemer per jaar 

Voorwaarden:    kijk op onze website voor cursussen die niet vergoed worden 

Wie krijgt de subsidie:   subsidie wordt uitgekeerd aan degene die de kosten heeft gemaakt 

Link voor meer info en voorwaarden: www.ecm.nl/jouw-loopbaan/subsidiemogelijkheden/scholingssubsidies/ 

 

Persoonlijk budgetregeling 
Omschrijving    vergoedt cursussen, testen, coaching en loopbaangesprekken 

Vergoeding:    maximaal  € 2.500 per werknemer per jaar 

Voorwaarden:    vooraf toestemming nodig van de ECM-adviseur 

Wie krijgt de subsidie:   subsidie wordt uitgekeerd aan degene die de kosten heeft gemaakt 

Link voor meer info en voorwaarden: www.ecm.nl/jouw-loopbaan/subsidiemogelijkheden/persoonlijk-budgetregeling/ 

 

STAP regeling 

Omschrijving   vergoedt vanaf 1 maart 2022 cursussen en trainingen, die aangeboden worden via:  

www.uwv.nl/particulieren/stap-budget/ 

Vergoeding:    100% van de cursuskosten met een maximum van € 1.000 per werknemer 

Wie krijgt de subsidie:   werknemer 

Link voor meer info en voorwaarden:  www.uwv.nl/particulieren/stap-budget/ 
 
 

Wanneer en hoe aanvragen? 
Voor bbl-opleidingen die in 2023 gestart zijn en cursussen en trainingen die in 2023 afgerond zijn, dient de subsidie aanvraag 

bij voorkeur voor 31-12-2023, doch uiterlijk 31-1-2024 ingediend te zijn. Subsidies aanvragen gaat via het ECM-subsidieportal 

op portal.mijnecm.nl. Je hebt hiervoor een toegangscode nodig, die  via hetzelfde portal aangevraagd kan worden. 

 

De subsidieregeling praktijkleren van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor het opleidingsjaar 2022-2023 kun je 

aanvragen van 2 juni tot 15 september 2023 bij het RVO (www.rvo.nl).  

 

Meer informatie of vragen? 
Twijfel je of een opleiding, cursus of training voor subsidie in aanmerking komt? Neem dan contact op met een van de 

adviseurs van ECM: 

Henry van Balen:  h.vanbalen@ecm.nl  tel. 06 19 533 962 

Joost Verbeek:   j.verbeek@ecm.nl   tel. 06 22 510 907 

Eric Weging  e.weging@ecm.nl  tel. 06 57 257 570 

 

Blijf op de hoogte 

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen over subsidies? Meld je aan voor onze nieuwsbrief op www.ecm.nl. 

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Tussentijdse wijzigingen voorbehouden. 
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