
 

Hoofdlijnen Coachingsregeling 2019 
  

Sociale partners in de sector bos en natuur hebben besloten om vanuit het Activiteitenplan 2019 een 

vergoeding te verstrekken voor coachingstrajecten. Via de cursusgroepregeling van Colland 

Arbeidsmarktbeleid zijn deze trajecten niet meer subsidiabel.  

 

Hoofdlijnen van de regeling  

Aanvragen worden behandeld volgens het principe ‘wie het eerst komt het, eerst maalt’. Criteria 

daarbij zijn:  

1. De datum van binnenkomst van de aanvraag bij de VBNE.  

2. Aanvragen worden alleen toegekend, mits het aanvraagformulier volledig is ingevuld, is 

ondertekend, voorzien is van de gevraagde bijlagen (m.u.v. de kopie van de factuur van de 

coach) en verder ook voldaan wordt aan alle voorwaarden in het Uitkeringsreglement 

Coachingstrajecten 2019.  

3. Het maximale totale subsidiebedrag is als volgt ingedeeld in categorieën en gelimiteerd per 

organisatie:  

a. Ondernemingsdeel Natuurmonumenten: maximaal € 13.380,-  

b. Ondernemingsdeel Landschappen: maximaal € 13.380-  

c. Overige werkgevers: maximaal € 6690,-  

4. De aanvraagperiode is opgedeeld in twee delen:  

a. Bovenstaande verdeling in drie categorieën geldt tot en met 31 augustus 2019  

b. Indien de hierboven 3 genoemde maximale bedragen voor een of meer categorieën 

op 1 september 2019 niet is bereikt, wordt het nog beschikbare bedrag verder 

verdeeld op basis van datum van binnenkomst, ongeacht de categorie van de 

aanvrager. Dat geldt ook voor aanvragen die voor 1 september 2019 binnengekomen 

zijn. 

5. De coaching is gericht op het verbeteren van de competenties van de individuele 

medewerker of van een groep medewerkers. Onder coaching wordt verstaan dat aan de 

hand van doelstellingen van de medewerker of groep zelf, op zoek wordt gegaan naar 

nieuwe kennis en inzichten.  

6. Training, waarbij vooraf een doel is gesteld door de trainer, is uitgesloten.  

 

Aanvraagprocedure  

Het aanvragen van de bijdrage kan uitsluitend plaatsvinden door het indienen van het 

‘Aanvraagformulier Coachingsregeling 2019’ bij de VBNE via info@vbne.nl. Het aanvraagformulier 

kunt u downloaden van de site van de VBNE, www.vbne.nl.  

 

Het aanvraagformulier moet vergezeld gaan van:  

 Een kopie van een recente factuur van Colland aan het bedrijf (als bewijs van de aansluiting 

van het bedrijf bij Colland).  
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 Een kopie van de factuur van de coach waarop de naam van het bedrijf, de naam van de 

coach, de naam van de deelnemer(s) en een omschrijving van het traject is vermeld (mag 

later worden ingediend, maar niet later dan 15 december 2019).  

 

Aanvraagperiode en periode traject  

Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 1 april 2019 tot en met 15 december 2019. Het traject  

dient te starten in 2019 maar mag later afgerond worden. Alle bewijsstukken moeten echter voor 15 

december 2019 binnen zijn (inclusief de factuur van de coach).  

 

Voor wie is de regeling?  

De vergoeding wordt uitsluitend verstrekt voor trajecten die gevolgd worden door werknemers van 

organisaties die participeren in Fonds Colland Arbeidsmarktbeleid cao-code 9 Bos en natuur (vaak 

bent u ook aangesloten bij de raam-cao bos en natuur).  

 

Subsidiebedragen  

De vergoeding voor de werkgever bedraagt maximaal € 2.230,- per deelnemer en per jaar bij het 

afronden van het traject of de trajecten (of uitzicht daarop) en zal nooit hoger zijn dan 50% van de 

werkelijke kosten van het traject of de trajecten samen. Indien het traject niet afgerond wordt, zal 

dus geen vergoeding verstrekt worden. De werkgever dient het coachingstraject te betalen. 

 

Vragen over de inhoud van de regeling kunt u stellen, via info@vbne.nl 


