STAP-budget aanvragen
Een groot deel van onze scholingen: trainingen en themadagen, komen in aanmerking voor het zgn.
STAP-budget.
Dat betekent dat je als deelnemer tot 1000 euro subsidie van de overheid kunt ontvangen als je als je
aan de voorwaarden voor het STAP budget voldoet en als je de betreffende training of themadag
positief afrondt.
Je hebt daarvoor een persoonlijk aanmeldformulier van het Expertisecentrum Kind en Scheiding
nodig. Met dat formulier kun je elke twee maanden je subsidie aanvragen. Let op, op=op en het gaat
elke keer snel.
De werkwijze hebben we in het kort voor je uitgelegd.
Als je hebt ingeschreven op een van de trainingen en de subsidie wil aanvragen, laat het ons dan op
tijd weten, zodat we je persoonlijk aanmeldformulier snel in orde kunnen maken.
Welke KIES trainingen en themadagen kun je met het STAP budget volgen?
En welke gegevens horen daarbij?
Basistraining KIES-coach
KIES Themadag
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KIES 4-6 jaar
KIES jongeren (13-17 jaar)
KIES voor jou! -Jong volwassenen
KIES voor mij! -Individueel
KIES Gescheiden Opvoeden
KIES Samengesteld
KIES voor allebei!
KIES en rouw
KIES mediation-Kindgesprek
KIES mediation-Kindgroep
KIES voor het kind in het samengestelde gezin
KIES voor werk bij scheiding

Hoe gaat het in zijn werk:
Zowel als werknemer en als werkzoekende kun je één keer per jaar het STAP-budget via
www.Stapuwv.nl aanvragen.
Elke twee maanden start een aanvraagperiode. Je kunt dan maximaal 1.000 euro subsidie aanvragen
om een training of themadag te volgen. Doorloop de volgende stappen:
•
•
•
•

1. Schrijf je in voor een van de aangemelde scholingen die op onze website staan.
2. Laat ons zsm weten dat je gebruik wilt maken van het STAP-budget
3. Je ontvangt van ons dan je persoonlijke STAP-aanmeldformulier
4. Wij vullen het nummer van de scholing die de deelnemer gaat volgen in (elke training en
themadag heeft een eigen nummer)
• 5. Je ontvangt van ons een aanmeldformulier dat je nodig hebt voor de aanvraag van je STAP
budget

• 4. Je vraagt zelf het STAP-budget aan via www.stapuwv.nl
• 5. Wij ontvangen via het UWV je aanmelding als je aanmelding is goedgekeurd. Wij regelen daarna
de betaling met het UWV.
• 6. Als je aanvraag is afgekeurd, laat het ons dan ook direct weten. Als je daardoor de deelname
aan de training wilt annuleren, gelden namelijk de algemene annuleringsvoorwaarden tenzij
anders afgesproken.
• 7. Na deelname en geslaagde afronding aan de training laten wij aan het UWV weten dat je de
training positief hebt afgerond.

