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Wat houdt de subsidieregeling in? 

Deze subsidieregeling houdt in dat werkgevers een tegemoetkoming kunnen krijgen voor de 

training van hun medewerkers. De training moet ná 3 maart 2021 begonnen en vóor 31 december 

2022 afgerond zijn om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming. 

Waar is de subsidieregeling voor bedoeld? 

Deze subsidieregeling is in algemene zin bedoeld om door middel van scholing te voorkomen dat 

werknemers hun baan verliezen. Fedecom heeft specifiek voor werkenden in de agro-, groen- en 

koudetechniek een aanvraag ingediend en gehonoreerd gekregen. 

Hoe hoog is de tegemoetkoming? 

Dat hangt af van de training in kwestie:  

• Voor trainingen met een waarde tussen de € 500,- en € 1249,- incl. BTW krijgen werkgevers 

een tegemoetkoming van € 400,- 

• Voor trainingen met een waarde hoger dan € 1250,-  incl. BTW krijgen werkgevers een 

tegemoetkoming van € 1000,- 

Vanwege het extra organisatie- en administratiewerk dat deze regeling met zich meebrengt heeft 

Fedecom bepaald dat er administratiekosten ter waarde van 10% van het subsidiebedrag in 

rekening worden gebracht.  

De ‘nieuwe’ tarieven van onze trainingen voor AGCO-dealers zijn binnen dit subsidieproject dus: 

Naam training 
Tarief excl. 

BTW 

Tarief na 

tegemoetkoming 

Aftersales 1 € 1.750,- € 850,- 

Aftersales 2 € 1.750,- € 850,- 

Elektrische systemen (BASIS) (alle merken) € 498,- € 138,- 

Hydraulische systemen (BASIS) (alle merken) € 498,- € 138,- 

Airco terugwinnen koudemiddel (alle merken) € 498,- € 138,- 

Airco Diagnose (alle merken) € 498,- € 138,- 

Luchtberemmingssystemen (alle merken) € 498,- € 138,- 

 

N.B. De Persoonlijke Trainingstoelage (PTT) van het OOM kan aanvullend op deze regeling worden 
gebruikt.  
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Rekenvoorbeelden 

Voorbeeld 1  

Ik wil dat mijn werkplaatschef deelneemt aan de training Aftersales 1. Normaal gesproken kost dit 

mij als werkgever € 1.750,- excl. BTW. 

Ik wil gebruik maken van de Nederland Leert Door subsidie. Met deze subsidie kost deelname aan 

de training € 850,- excl. BTW (€ 1.750 - € 1.000,- + € 100,-).  

Voor de resterende € 850,- kan aanspraak worden gemaakt op de Persoonlijke Trainingstoelage* 

(PTT) van het OOM, die 75% van deze kosten vergoedt. Deelname aan Aftersales 1 kost nu dus 

slechts € 212,50 (€ 850 x 0,25) in plaats van € 1.750,-. 

Voorbeeld 2 

Ik wil dat 5 van mijn medewerkers deelnemen aan de training Hydraulische systemen (BASIS) (alle 

merken). Normaal gesproken kost dit mij als werkgever 5 x € 498,- = € 2.490,- excl. BTW. 

Ik wil gebruik maken van de Nederland Leert Door subsidie. Met deze subsidie kost deelname aan 

de training € 690,- excl. BTW (€ 2.490 – 5 x € 400 + 5 x € 40)  

Voor de resterende € 138,- per persoon kan aanspraak worden gemaakt op de Persoonlijke 

Trainingstoelage* (PTT) van het OOM, die 75% van deze kosten vergoedt. Zo blijft er dus € 34,50 per 

persoon (€ 138,- x 0,25) over en zijn mijn totale kosten als werkgever nu slechts € 172,50 in plaats 

van € 2.490,- excl. BTW.  

 

* De PTT moet vooraf worden aangevraagd voor maximaal 15 medewerkers of 30% van het 

personeelsbestand. De PTT kan worden aangevraagd zolang er budget is, OP = OP. De PTT is 

tijdelijk verhoogd voor trainingen die uiterlijk 31 december 2021 starten. Normaal gesproken 

vergoedt de PTT 50% van de scholingskosten, tot maximaal € 750,- per jaar. 
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Hoe kan ik aanspraak maken op de tegemoetkoming van Nederland Leert Door? 

Aanmelding 

1. Om in aanmerking te komen voor deze tegemoetkoming moeten deelnemers eerst aangemeld 

worden via de website https://www.aerestech.nl/techtalent-nu/scholing. Om je via deze website 

aan te melden moet je als deelnemer enkele dingen bij de hand hebben, zoals: 

• Je BSN 

• Een foto van een geldig legitimatiebewijs 

• Een ingevulde toestemmingsverklaring, die we alvast voor je hebben toegevoegd als 

bijlage 

Ook vul je je eigen persoonsgegevens en de bedrijfsgegevens van je werkgever in.  

2. Zodra je aanmelding via https://www.aerestech.nl/techtalent-nu/scholing is voltooid krijg je een 

bevestigingsmail van Fedecom en krijgen wij een melding. Op dat moment kan je jouw aanmelding 

compleet maken door je op de reguliere manier via het trainingsportal 

www.trainingen.mechangroep.nl aan te melden voor een training.  

3. Op de factuur die je vervolgens ontvangt is de subsidie al verrekend.  

Let wel! Als de training niet voor 30 december 2022 wordt afgerond of als niet wordt voldaan aan 

andere voorwaarden (zoals de hieronder genoemde prestatieverklaring) is de subsidie ten 

onrechte uitgekeerd en zullen we je een aanvullende factuur sturen voor dit bedrag.     

Na afloop van de training 

Na afloop van de training mailen we een prestatieverklaring naar je toe. Zonder deze verklaring is 

niet aan de voorwaarden van de subsidieregeling voldaan. De prestatieverklaring moet ingevuld en 

ondertekend naar s.vriens@mechangroep.nl teruggemaild worden. Wij zorgen ervoor dat deze dan 

bij Fedecom terechtkomt.  

Hoe vaak kan ik een beroep doen op de tegemoetkoming? 

Een medewerker mag binnen dit subsidieproject aan maximaal 3 trainingen deelnemen.  
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