
VOMI-Scholing subsidie 

Wat houdt de subsidieregeling voor mij als werkgever / HR in? 
Deze subsidieregeling houdt in dat werkgevers van de VOMI Vereniging een compensatie kunnen 
krijgen voor de opleidingen van hun medewerkers. De training moet ná 3 maart 2021 begonnen en 
vóór 31 mei 2022 afgerond zijn om in aanmerking tot komen voor een tegemoetkoming van de VOMI 
Vereniging. Elk VOMI-lidbedrijf heeft hiervoor door de VOMI Vereniging een budget toegewezen 
gekregen.  

Waar is de subsidieregeling voor bedoeld? 
Deze subsidieregeling is in algemene zin bedoeld om door middel van scholing te voorkomen dat 
werknemers hun baan verliezen. De VOMI Vereniging heeft specifiek voor de medewerkers in de 
procesindustrie een aanvraag ingediend en gehonoreerd gekregen.  

Hoe hoog is de tegemoetkoming? 
Werkgevers krijgen een tegemoetkoming van 700 euro op de opleidingskosten. 

Naam opleiding Opleidingskosten Opleidingskosten na 
tegemoetkoming 

Middelbare Veiligheidskunde (MVK) € 5.900,- € 5.200,- 
Operationele Veiligheidskunde (OVK) € 2.300,- € 1.600,- 

Hoe kan ik aanspraak maken op deze tegemoetkoming? 
Aanmelden voor een training  

1. Deelnemers kunnen via het inschrijfformulier op de opleidingspagina aangemeld worden.
1.1 Bij ‘opmerkingen’ in het aanmeldingsformulier kun je aangeven dat je een VOMI- of VOTOB-lid
bent en gebruik wil maken van de VOMI-Scholing subsidie.

1.2 Apply factureert het reguliere bedrag, dus zonder korting. Deze factuur dient door jouw bedrijf te 
worden voldaan.  

2. Apply verstuurt vervolgens een deelname- en toestemmingsverklaring naar jou, die door de
deelnemer(s) ingevuld en ondertekend moet worden. De ingevulde en ondertekende deelname- en
toestemmingsverklaring moet daarna naar Apply gestuurd worden.

3. Apply stuurt de documenten naar de VOMI Vereniging.

4. Na afloop van de opleiding vult de deelnemer een prestatieverklaring in en stuurt deze naar Apply.

5. De VOMI Vereniging keert de subsidie uit aan jouw bedrijf nadat aan alle voorwaarden voldaan is.
Apply heeft geen invloed op de uitkering van de subsidie.

Disclaimer 
De subsidie is toegekend aan de VOMI Vereniging. De voorwaarden worden door de VOMI 
Vereniging bepaald, niet door Apply Opleidingen en Advies. Op geen enkele wijze kan een 
eventuele niet-toekenning van de vergoeding op Apply Opleidingen en Advies worden verhaald. 
Mocht je vragen hebben m.b.t. de uitkering, neem dan contact op met het projectbureau via 
VOMI-Scholing@trisolis.nl. 

https://www.applygroep.nl/opleidingen/opleiding:middelbare-veiligheidskunde-mvk.htm
https://www.applygroep.nl/opleidingen/opleiding:operationele-veiligheidskunde-ovk.htm



