INFORMATIE
SUBSIDIE STAP
STAP-BUDGET
OM INSTROOM EN DOORONTWIKKELING VAN VAKKRACHTEN
IN DE SECTOR BOUW EN INFRA TE STIMULEREN, ZIJN ER
OVERHEIDSSUBSIDIES BESCHIKBAAR. MET INFORMATIE
OVER DEZE REGELINGEN MET WEBINARS, EEN HELPDESK EN
INFORMATIEBROCHURES PER SUBSIDIE WORDEN BEDRIJVEN OP DE
HOOGTE GEHOUDEN OVER DE MOGELIJKHEDEN HUN MEDEWERKERS
DUURZAAM INZETBAAR TE HOUDEN. ALLE BESCHIKBARE INFORMATIE
IS TERUG TE VINDEN OP WWW.BOUWENINFRAVAKKRACHTEN.NL
STAP staat voor STimulering Arbeidsmarkt Positie. Het STAP-budget is een
subsidieregeling aan te vragen door individuen voor scholings- en ontwikkelingsactiviteiten. De subsidieregeling STAP-budget vervangt het systeem van
fiscale aftrek van scholingskosten middels de Inkomstenbelasting (IB) per 1
januari 2022.
Met het STAP-budget wil de overheid meer mensen de mogelijkheid geven te
investeren in hun ontwikkeling en hun positie op de arbeidsmarkt. De overheid
wil middelen voor ontwikkelen voor iedereen op deze manier toegankelijker
maken. Er is jaarlijks een budget van € 218 miljoen beschikbaar. De inschatting is dat hiermee ongeveer 300.000 personen per jaar met behulp van een
STAP-budget scholing kunnen volgen.
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Iedere persoon vanaf 18 jaar die een band heeft met de Nederlandse
arbeidsmarkt kan een STAP-budget aanvragen. Het budget kan worden
ingezet voor verschillende scholings- en ontwikkelingsactiviteiten
opgenomen in het STAP-scholingsregister. Om de kwaliteit te borgen
heeft elke activiteit in dit register een bepaalde erkenning.
Het betreft een budget van maximaal 1.000 euro (inclusief BTW) per
persoon en is vanaf 1 maart 2022 aan te vragen. Dit kan per persoon
één keer per jaar. Er zijn vijf tijdvakken in 2022 waarbinnen STAP-budget
aangevraagd kan worden. Het beschikbare budget wordt verdeeld over
deze vijf aanvraagtijdvakken. De tijdvakken in 2022 zijn als volgt:
•
•
•
•
•

MAART-APRIL
MEI-JUNI
JULI-AUGUSTUS
SEPTEMBER-OKTOBER
NOVEMBER-DECEMBER

HOE VRAAGT EEN MEDEWERKER HET STAP-BUDGET AAN?
Een medewerker kan het STAP-budget aanvragen door de volgende stappen
te doorlopen:

Controleer of jij tot de
doel- groep van het
STAP-budget behoort.*

Reserveer je plek.
Zoek een opleiding
en meld je aan. Het
aanmeldingsbewijs van
de aanbieder heb je nodig
voor je STAP-budget
aanvraag bij het UWV.

Dien je STAP-aanvraag in
op het STAP-portaal van
UWV. Als het STAP-budget
is toegekend, ontvang je
bericht. De opleider en het
UWV regelen de betaling
onderling.

*Wie kan het STAP-budget aanvragen?
• Je bent werkende of werkzoekende
• Je bent tussen de 18 jaar en de AOW-leeftijd
• Je ontvangt geen publieke onderwijs financiering
• Je hebt dit kalenderjaar nog geen STAP-budget ontvangen
• Je bent burger van de EU
• Je bent verzekerd voor de volksverzekeringen

VOOR MEER INFORMATIE EN VRAGEN, MAIL
SUBSIDIESBOUW@WECREATECONSULTING.COM.
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