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Aanvraagformulier subsidie voor begeleidingstaken praktijkopleiders 2023

Voorwaarden voor subsidie

De volgende voorwaarden zijn daarop van toepassing:

•  De praktijkopleider heeft een vast dienstverband bij de 
werkgever.

• Het aanvragende bedrijf is KVGO lid en draagt daarmee  
	 bij	aan	het	A&O	Fonds	Grafimediabranche.
• Deze subsidie wordt alleen toegekend aan GOC opgeleide  
	 en	gecertificeerde	praktijkopleiders.	
•  Per bedrijf kan voor maximaal twee praktijkopleiders 

subsidie worden aangevraagd.
•	 Per	gecertificeerde	opleider	wordt	informatie	overlegt		
 over het aantal en de namen van de begeleide   
 werknemers, het soort begeleiding alsmede een   
 urenopgaaf van de bestede uren.
• Zowel de werkgever als de praktijkopleider moeten de  
 aanvraag ondertekenen.
•  De uitvoeringsperiode van de begeleidingstaken loopt van  

1	januari	2023	tot	en	met	31	december	2023.
•  De uiterste datum waarop de aanvraag kan worden  
 ingeleverd is 31 januari 2024.
• Omdat diverse informatie aangeleverd moet worden, kan  
 de subsidie pas aan het einde van het jaar worden  
 aangevraagd.
•	 	Bij	uitputting	van	het	beschikbare	subsidiebudget	kan	het	

A&O	Fonds	Grafimediabranche	de	regeling	eerder	sluiten	
of het bedrag aanpassen.

  

Procedure

Om de subsidie te verkrijgen, moeten de volgende stappen
worden doorlopen:

1.  Vul per opleider één versie van dit aanvraagformulier 
volledig in.

2.  Stuur het ingevulde formulier en de urenregistratie naar 
subsidies@aenofonds.nl  
 of per post 
	 	 Stichting	A&O	Fonds	Grafimediabranche 
	 	 T.a.v.	Projectbureau 
  Boeingavenue 209 
	 	 1119	PD	Schiphol-Rijk

	 Verzending	per	e-mail	heeft	de	voorkeur.	
3. Het A&O Fonds beoordeelt de aanvraag.
 a.  Bij een positieve beoordeling ontvang je een 

bevestiging en wordt de subsidie binnen 4 weken  
uitbetaald.

 b.  Bij een negatieve beoordeling ontvang je een 
gemotiveerde afwijzing.
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Het leren en bijscholen via ‘werkplekleren of training on the job’ is een noodzaak om nieuwe medewerkers functie 

technisch wegwijs te maken binnen het bedrijf. Het A&O Fonds Grafimediabranche stimuleert daarom een goede 

begeleiding van nieuwe medewerkers met deze subsidieregeling.

De subsidie bedraagt eenmalig maximaal   2.000,- per jaar en per gecertificeerde opleiding.

Met dit formulier kun je deze subsidie aanvragen.

Dit document bestaat uit twee delen: 

Voor eventuele vragen en/of opmerkingen 
kun	je	terecht	op	onze	website	
www.aenofondsgrafimedia.nl	of	neem	contact	
op	met	het	A&O	Fonds	Grafimediabranche	
via subsidies@aenofonds.nl.
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Gegevens bedrijf
Bedrijfsnaam: 

Bezoekadres: 

Postcode:	

Plaats: 

Contactpersoon:	

Telefoonnummer	contactpersoon:	

Mailadres	contactpersoon:	

KvK-nummer	(Kamer	van	Koophandel):		

IBAN rekeningnummer:  

KVGO-lidmaatschap:	   Ja   Nee

Nummer	KVGO-lidmaatschap:	
 
Informatie begeleidingstaken per praktijkopleider
Soort begeleiding: 

  

Urenopgaaf bestede uren: 

Gegevens begeleide werknemers
Naam werknemer 1: 

Naam werknemer 2: 

Naam werknemer 3:  

Bijlagen
Geef	aan	welke	onderbouwende	documenten	bij	de	aanvraag	zijn	bijgevoegd:

	 GOC	certificaat	Praktijkopleider
	 Overzicht	urenopgave	bestede	uren

Akkoordverklaring 
Zowel de werkgever als de praktijkopleider verklaren het formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld:

Naam werkgever: 

Naam praktijkopleider:      

Datum	(DD-MM-JJJJ):	



A&O Fonds Grafimediabranche

Boeingavenue 209 • NL- 1119 PD Schiphol-Rijk

t (0318) 53 91 99

www.aenofondsgraf imedia .n l

Dit formulier inzenden met een kopie van de factuur en betalingsbewijs aan:

Stichting	A&O	Fonds	Grafimediabranche
T.a.v.	Projectbureau
Boeingavenue 209
1119	PD	Schiphol-Rijk

Gebruik	bij	voorkeur	de	e-mail:
subsidies@aenofonds.nl
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