
 

 
Uitkeringsreglement bij Coachingsregeling 2017 
 
 
Artikel 1 Begripsbepalingen 

In dit reglement worden geacht te zijn opgenomen de begripsbepalingen omschreven in 
artikel 1 van de CAO Colland. Voorts wordt in dit reglement verstaan onder:  
a) Coachingstraject 

Een traject gericht op het verbeteren van de competenties van de medewerker of van een groep 
medewerkers. 

b) Aanvraag- en uitvoeringsperiode 
Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 1 april t/m 15 december 2017. 
Een traject dient in 2017 te starten, maar mag later afgerond worden. Alle 
bewijsstukken moeten echter voor 15 december 2017 binnen zijn.  

c) Werkgever  
De rechtspersoon of natuurlijk persoon die de raam-cao Bos en Natuur toepast en/of 
die premies afdraagt aan het Fonds Colland Arbeidsmarkt cao-code 9 op basis van wat 
is overeengekomen in de van toepassing zijnde collectieve arbeidsovereenkomst of op 
basis van een contract met de stichting Colland Arbeidsmarkt. 

d) Werknemer 
Diegene, die bij een werkgever als bedoeld onder c krachtens een overeenkomst tot 
het persoonlijk verrichten van arbeid werkzaam is.  

 

Artikel 2 Subsidiebedragen     

1. De subsidie bedraagt maximaal € 2.820,- per deelnemer per jaar, ongeacht het aantal 
coachingstrajecten, maar zal nooit hoger zijn dan 50% de werkelijke kosten.  

2. Het maximale totale subsidiebedrag is als volgt ingedeeld in categorieën en gelimiteerd 
per organisatie: 

a. Ondernemingsdeel Natuurmonumenten: maximaal € 16.920, - 
b. Ondernemingsdeel Landschappen: maximaal € 16.920,- 
c. Overige werkgevers: maximaal € 8.460,- 

3. De werkgever betaalt het coachingstraject.  
4. De werknemer voor wie de subsidie wordt aangevraagd, is gedurende het traject in 

dienst van de werkgever.  
 
Artikel 3 Aanvragen van subsidie 

1. De subsidie moet worden aangevraagd door de werkgever. 
2. Subsidie dient te worden aangevraagd met het ‘Aanvraagformulier Coachingsregeling 

2017’, vergezeld van:  
a. een kopie factuur Colland uit 2017 waarin de aansluiting van het bedrijf bij Colland 

blijkt; 
b. een kopie loonstrook van de werknemer in één van de maanden waarin het traject 

plaats vindt; 
c. een kopie van de factuur van de coach (mag later worden ingediend, maar niet 

later dan 15 december 2017). 



 

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

4. Er is slechts een beperkt aantal vergoedingen mogelijk. Bepalend bij de vraag of de 
aanvraag op tijd is ingediend, is de datum van binnenkomst van het volledig ingevulde, 
ondertekende en van bijlagen voorziene aanvraagformulier bij de VBNE (de factuur van 
de coach kan later worden ingediend).  

5. De aanvraagperiode is opgedeeld in twee delen:  
a. De indeling in de categorieën genoemd in artikel 2 lid 2 geldt tot en met 31 

augustus 2017. 
b. Indien de hierboven 3 genoemde maximale bedragen voor een of meer 

categorieën op 1 september 2017 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 2017 binnengekomen zijn.  

6. De werkgever verklaart door ondertekening van het aanvraagformulier, het 
aanvraagformulier naar waarheid te hebben ingevuld, akkoord te gaan met het 
controleren van de gegevens door de administratie en bekend te zijn en akkoord te 
gaan met de voorwaarden zoals vermeld in dit reglement. 

7. Aanvragen die niet aan de in dit reglement genoemde voorwaarden voldoen worden , 
per email en met redenen omkleed, afgewezen. De beschikking wordt verzonden aan 
begunstigde(n). 

8. Indien de aanvraag niet volledig is ingevuld of de gevraagde bijlagen ontbreken, 
ontvangt de begunstigde binnen één maand na binnenkomst van de aanvraag bericht 
waarin wordt verzocht de ontbrekende gegevens alsnog aan de administratie te 
versturen. 

9. Onvolledige aanvragen, waarvan niet binnen één maand na kennisgeving van 
onvolledigheid, de ontbrekende gegevens ontvangen zijn, worden per beschikking 
afgewezen. 

 
Artikel 4 Toekenning van subsidie     

1. Sociale partners hebben de VBNE verzocht het Colland Activiteitenplan 2017, waar deze 
regeling onder valt, uit te voeren. In deze hoedanigheid beslist de VBNE over de 
toekenning van de aanvragen zoals bedoeld in artikel 3 van dit reglement.  

2. Bij toekenning van de subsidie worden de begunstigden per beschikking per email  
geïnformeerd over de aan hen toegekende bedragen. 

 
Artikel 5 Uitbetaling    

1. De subsidie wordt uitbetaald als aan artikel 2, 3 en 4 van dit reglement is voldaan.  
2. Uitbetaling van de ingediende aanvraag vindt plaats binnen twee maanden na het 

afronden van het traject. Ingeval van onvolledige informatie of bewijsstukken wordt 
deze termijn verlengd tot twee maanden na ontvangst van alle relevante informatie.  

 
Artikel 6 Herziening besluit  
Een besluit inzake een subsidie kan worden ingetrokken of herzien indien de door de 
werkgever verstrekte gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn.  

 
 



 

Artikel 7 Beroep    

1. Tegen een op grond van dit reglement door VBNE genomen beschikking kan een 
belanghebbende in beroep gaan.  

2. Beroep kan worden ingediend tegen de volgende door of vanwege VBNE genomen 
beschikkingen: 
a. afwijzing van een subsidieaanvraag als bedoeld in artikel 3 lid 6 en 8; 
b. toekenning van een subsidie als bedoeld in artikel 4 lid 2;  
c. herziening van een besluit als bedoeld in artikel 8. 

3. Het beroep dient binnen twee maanden na dagtekening van de beschikking door  
middel van een beroepschrift te worden ingediend bij Sociale Partners Bos en Natuur, 
t.a.v. mw. F. Wolthaus, p/a VBNE, Princenhof Park 9, 3972 NG Driebergen. 

4. Tegen een beslissing van Sociale Partners Bos en Natuur op het beroep is geen beroep 
meer mogelijk. 

 
Artikel 8 Onvoorziene gevallen 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslis sen Sociale Partners Bos en 
Natuur. 
 
Artikel 9 Citeertitel 
Dit reglement kan worden aangehaald als Uitkeringsreglement Coachingsregeling 2017. 
 
Artikel 10  Inwerkingtreding 
Dit reglement treedt in werking per 1  januari 2017.  
 


