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HOE VRAAG JE DE SUBSIDIE  

“VERGOEDING LEERMIDDELEN” AAN? 
 
 

Je volgt een bbl-opleiding op niveau 2, 3 of 4 en je werkt bij een bedrijf  of een 

Samenwerkingsverband in de meubel- en interieurbouw (aangesloten bij het Sociaal Fonds Meubel). 

Dan kun je bij Expertisecentrum Meubel (ECM) een subsidie van € 180 voor leermiddelen (lesboeken 

of licentie Learnbeat) aanvragen.  

 

 

Nodig voor je aanvraag: 

1. Het Kamer van Koophandel nummer van het bedrijf of het Samenwerkingsverband waar je 

werkt. Het Kvk-nummer van je bedrijf kan je bij je bedrijf vragen. De Kvk-nummers van de 

Samenwerkingsverbanden lees je onderaan deze instructie.  

2. Je praktijkovereenkomst. De praktijkovereenkomst is de overeenkomst tussen jou, je school 

en je leerbedrijf. 

Stap 1: maak online een account aan.  

a. Ga via Google Chrome, Internet Explorer of Firefox naar https://portal.mijnecm.nl 

b. Klik op “Account aanmaken” 

c. Klik op het blauwe vlak “bbl-leerling/werknemer” 

d. Vul de gegevens in en klik dan op “Account aanmaken”. 

e. Je ontvangt een e-mail met een link erin om een wachtwoord aan te maken. Klik op de link 

en maak je wachtwoord aan.  

Stap 2: Je subsidie online aanvragen 

a. Ga naar het subsidieportal https://portal.mijnecm.nl 

b. Login met je gebruikersnaam (je e-mailadres) en het wachtwoord dat je bij stap 1 hebt 

gemaakt. Je bent nu op je persoonlijke pagina. 

c. Klik op de groene button “Nieuwe aanvraag”. 

d. Vul de gevraagde gegevens en het subsidiebedrag (€ 180) in. 

e. Belangrijk: Upload je ondertekende praktijkovereenkomst als JPG- of Pdf-bestand en klik op 

“indienen”. De praktijkovereenkomst is de overeenkomst tussen jou, je school en je 

leerbedrijf (dus NIET een arbeidsovereenkomst of onderwijsovereenkomst uploaden).  

Zonder de praktijkovereenkomst wordt de subsidie niet verstrekt.  
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Na je aanvraag krijg je een van bevestigingsmail van ons. Je kunt zelf ook via je persoonlijke pagina 

bekijken wat de status van je aanvraag is, je logt daarvoor weer in met je gebruikersnaam en 

wachtwoord. Voor de volgende jaren dat je de vergoeding aanvraagt kun je dezelfde inloggegevens 

gebruiken, bewaar deze dus goed. 

Document afgekeurd? 

Als het document wat je hebt geüpload is afgekeurd (je krijgt hier dan een e-mail over), dien dan géén 

nieuwe aanvraag in, maar klik in je online-omgeving op het rode kruisje achter het document. Je kunt 

dan het juiste document uploaden. 

Meer informatie over de subsidie regeling 

Wil je meer weten over deze subsidieregeling en de voorwaarden, kijk dan op onze website:  

www.ecm.nl/geldterug. 

Contactgegevens ECM: 

Heb je vragen bij of opmerkingen over de subsidieportal, laat het ons weten via subsidie@ecm.nl of 

bel naar 0348-410468 en vraag naar Caroline de Kruijf of Anja van den Tempel. 

 

Kamer van Koophandel nummers Samenwerkingsverbanden 

Voor welk Samenwerkingsverband je werkt staat op je praktijkovereenkomst. 

Samenwerkingsverband KvK-nummer 

regio AAA: 40104316 

regio Brabant: 40219034 

regio Noord-Holland: 40596753 

regio Noord-Limburg: 41063454 

regio Noord Nederland: 02077538 

regio Rotterdam: 41129472 

regio Twente/Salland: 40076186 

OBD Meubel & Interieurbouw: 40123722 

Vakopleiding Hout: 20145853 

Bos MTI Opleidingen  74996940 
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