
  

 

Subsidie EVC-trajecten Sociaal Fonds Tentoonstellingsbedrijven 

Voorwaarden & aanvragen  

 

Algemeen 

 Elke werknemer in de Tentoonstellingsbranche heeft recht op een EVC-traject.  

 De werkgever betaalt de kosten van het traject en de bijbehorende reiskosten.  

 De werkgever kan het Sociaal Fonds vragen een deel van de kosten te vergoeden. 

 

Voorwaarden 

 De werkgever draagt premie af aan het Sociaal Fonds Tentoonstellingsbedrijven. 

 De werknemer heeft geen terugbetalingsverplichting aan de werkgever. 

 Het EVC-traject is gevolgd bij een erkend EVC-aanbieder (www.kenniscentrumevc.nl). 

 Het EVC-traject is in het geheel doorlopen en afgerond. 

 

Vergoedingen 

De vergoeding voor EVC-trajecten is 50%, met een maximum van € 1000,- per traject. Het aantal te 

vergoeden trajecten per onderneming hangt af van de personeelsomvang: 

Personeelsomvang 
 

Maximaal aantal te vergoeden trajecten 

Minder dan 50 werknemers 1 

50 tot 100 werknemers 2 

100 tot 150 werknemers 3 

150 tot 200 werknemers 4 

200 of meer werknemers 5 

 

Het Sociaal fonds heeft voor dit doel een budget beschikbaar van € 5.000 per kalenderjaar. Als dit 

budget is uitgeput, bestaat geen recht meer op vergoeding. Aanvragen worden op volgorde van 

binnenkomst behandeld. 

 

Aanvragen   

 De werkgever vraagt binnen 3 maanden na beëindiging van het EVC-traject, maar uiterlijk 

binnen het kalenderjaar waarin het EVC-traject is gevolgd, de subsidie aan.  

 Hij maakt daarvoor gebruik van het Aanvraagformulier subsidie EVC-trajecten.  

 Voor elke werknemer dient een apart formulier te worden gebruikt.  

 Na ontvangst van de aanvraag, stuurt het Sociaal Fonds Tentoonstellingsbedrijven een 

bevestiging van ontvangst.  

 Als de aanvraag volledig en naar waarheid is ingevuld volgt binnen 1 maand een specificatie 

van de toegezegde subsidie.  

 Het bedrag wordt vervolgens op de aangegeven rekening gestort. 

Contact 

CLC-VECTA (Secretariaat Cao Tentoonstellingsbedrijven), info@clcvecta.nl of 0346 - 352 444.  

mailto:info@clcvecta.nl


Aanvraagformulier subsidie EVC-trajecten 

 

Gegevens werkgever 

Naam bedrijf : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres   : …………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Postcode   : ……………………… Plaats : …………………………………………. Telefoon : ………………………….. 

Contactpersoon  : ……………………………………………………… Emailadres : ………………………………………………... 

 

Gegevens werknemer 

Naam   : Dhr. / Mevr. ………………………………………………………………………………………………………………  

 

EVC-traject 

Soort EVC-traject  : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

EVC-aanbieder : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Datum assessment: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Bijlagen 

Bewijs van deelname  Kopiefactuur  Kopie loonstrook 

Het bewijs van deelname bevat de volgende informatie: 

 Naam bedrijf 

 Naam EVC-deelnemer 

 Soort EVC-traject 

 Begin- en einddatum van het traject 

 

Ondertekening 

Ondergetekende verzoekt een bijdrage in de kosten van een EVC-traject, volgens de subsidieregeling 

welke onderdeel uitmaakt van de Cao Tentoonstellingsbedrijven. Ondergetekende verklaart dat de 

werknemer het EVC-traject volledig heeft gevolgd bij een erkend EVC-aanbieder en dat dit formulier 

naar waarheid is ingevuld.  

Datum : ………………………………….. Plaats : ……………………………………………….. 

Handtekening contactpersoon namens werkgever : 

 

………………………………………………………. 

 

Opsturen 

Het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier dient met de benodigde bijlagen te worden 

opgestuurd naar : 

CLC-VECTA (Secretariaat Cao Tentoonstellingsbedrijven), De Corridor 5C, 3621 ZA, Breukelen of 

info@clcvecta.nl.  
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