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Stimuleringsregeling Trainingen Leidinggeven Welzijn en 
Kinderopvang  
 
 

Inleiding 

Het FCB-bestuur heeft besloten ondersteuning te bieden aan het lager- en 
middenmanagement in Welzijn en Kinderopvang middels een stimuleringsregeling gericht op 

het vergroten van basis en/of veranderkwaliteiten van leidinggevenden.  

Als het gaat om het managen van verandering komt veel op de schouders van 
leidinggevenden neer. Zij staan het dichtst bij de werkvloer en zullen samen met 

medewerkers vorm aan veranderingen moeten geven. Voor medewerkers op de werkvloer is 
het van belang dat hun leidinggevenden goed zijn toegerust. 

 

Deze stimuleringsregeling betreft de voorwaarden voor de aanspraak op de financiële 
ondersteuning. Voor deze regeling is voor Welzijn € 100.000,-- en voor de Kinderopvang  

€ 300.000,-- beschikbaar. 
 

 
I. Definities/begrippen 

Aanvraag: Een aanvraag voor een financiële bijdrage in de kosten van een training als 

bedoeld in deze regeling.  
 

Aanvrager: De organisatie vallend onder de werkingssfeer van de cao WMD of de cao 
Kinderopvang. Een aanvraag is alleen mogelijk op het niveau van een rechtspersoon met 

een uniek hoofddossiernummer, zoals geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. 

 
CAO-bijdrage: De jaarlijkse bijdrage volgens de cao FCB. Deze cao-bijdrage wordt ook wel 

de loonsomheffing genoemd.  
 

Deelnemer: Een werknemer die deelneemt aan onderstaande trainingen. 

 
Training: Open inschrijving of incompany.  

1) Basistraining voor leidinggevenden (voor de Kinderopvang en Peuterspeelzalen).  
2) Training leidinggeven aan veranderen/veranderingen (voor Welzijn en Kinderopvang) 

 
Werknemer: Een werknemer zoals gedefinieerd in de cao WMD of in de cao Kinderopvang.  

 

 

  



 

 

 
18 juni 2013: Stimuleringsregeling Leidinggeven in Welzijn en Kinderopvang  
       

2 van 4 

 

II.  Publicatie, Looptijd, Hoogte en Doel  

1. Informatie, publicaties en regelgeving worden geplaatst op www.fcb.nl/ en de 
correspondentie tussen de aanvrager en FCB zal via het e-mailadres  

stimreg-leidinggeven@fcb.nl  verlopen.  

 
2. De Stimuleringsregeling Trainingen Leidinggeven Welzijn en Kinderopvang (hierna: de 

regeling) heeft een looptijd van 15 juni 2013 tot en met 15 december 2013.  
 

3. Aanvragen op grond van deze regeling dienen vóór 15 november 2013 te worden 

ingediend. 
 

4. De maximale vergoeding per training, deelnemer en organisatie is als volgt: 
 

 
 

 

 
 

 
5. FCB vergoedt de helft van de daadwerkelijke trainingskosten per medewerker. Er 

vindt geen vergoeding plaats voor andere kosten zoals; reiskosten, 

accommodatiekosten en verletkosten. 
 

6. Per organisatie bedraagt de totale vergoeding maximaal € 10.000,--.  
 

7. Medewerkers in de sectoren Welzijn en Kinderopvang kunnen gebruik maken van de 
stimuleringsregeling voor  trainingen ’Leidinggeven aan verandering’.  Daarnaast 

kunnen de medewerkers in de Kinderopvang en Peuterspeelzalen gebruik maken van 

de stimuleringsregeling voor trainingen ‘Basisvaardigheden leidinggeven’.  
 

8. Per werknemer is één keer een financiële bijdrage mogelijk. 
 

9. De aanvragen worden geregistreerd op volgorde van binnenkomst op grond van het 
principe “wie het eerst komt, wie het eerst maalt”. 

 

 
12. Het bestuur van FCB kan besluiten de aanvraagtermijn  te verkorten of te verlengen in 

verband met de besteding van het budget.  
 

III. Voorwaarden 

1. De aanvrager valt onder de werkingssfeer van de cao WMD of de cao Kinderopvang.  
 

2. De aanvrager heeft de cao-bijdrage FCB voldaan. 
 

3. De kandidaat is een werknemer in dienst van de aanvrager. 

Omschrijving Maximale vergoeding 
per deelnemer 

Maximale vergoeding 
per organisatie 

Open inschrijving:  Leidinggeven aan verandering                  € 2.000,--             €   4.000,-- 

Incompany traject: Leidinggeven aan verandering                   € 1.000,--             € 10.000,-- 

Open inschrijving:  Basisvaardigheden leidinggeven                    € 1.000,--              €   4.000,-- 

Incompany traject: Basisvaardigheden leidinggeven    € 1.000,--                € 10.000,-- 

10. De deelnemer deelt de leervragen, -doelen en -resultaten middels een door FCB ter 
beschikking gesteld format.  

 
11. Uitbetaling vindt plaats na afloop van de training, als aan alle voorwaarden van de 

regeling is voldaan. 

http://www.fcb.nl/kinderopvang
mailto:stimreg-lgko/psz@fcb.nl
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4. De training die voor een vergoeding in aanmerking komt is;  

 

Voor aanvragers in de Kinderopvang en Peuterspeelzalen is ook een vergoeding 

mogelijk voor de  training ’Basisvaardigheden voor leidinggevenden’ met daarin de 

elementen: stijlen van leidinggeven, motiveren en feedback geven, in gesprek gaan 

over talenten van medewerkers, loopbaanontwikkeling e.d. 

 
5. De aanvrager is vrij is om een eigen, maar wel Cedeo of CRKBO -erkende, 

opleidingsorganisatie te kiezen en gebruik te maken van bestaand trainingsaanbod, of 
een incompany traject te laten verzorgen. 

 

6. De startdatum van de training is na 15 juni 2013 en de einddatum is voor  
15 december 2013.  

 
7. Voorwaarden voor uitbetaling zijn het binnen één maand na afloop van de training 

indienen van: 

 De leervragen en -opbrengsten middels het daarvoor bestemde format.    
 Het bewijs van deelname aan of certificaat van de training. 

 De kopiefactuur en het betaalbewijs.  

 

IV. Indiening aanvraag  

2. Na beoordeling van de aanvraag krijgt de aanvrager bericht over de reservering van 

de vergoeding.  
 

3. De aanvrager is verplicht op verzoek aanvullende informatie te verstrekken die FCB 
voor de beoordeling van de aanvraag nodig acht.  

 

4. Op basis van de aanvragen worden de aanspraken op het beschikbare budget 

bijgehouden en gereserveerd voor de betreffende aanvragers. Reservering vindt 
plaats als de aanvraag voldoet aan de voorwaarden van de aanvraag. 

 
5. De aanvrager garandeert waarheidsgetrouwe invulling en gaat met het indienen van 

de aanvraag akkoord met alle bepalingen en voorschriften die in deze regeling gesteld 

worden. Indien uit de verantwoording blijkt dat sprake is van strijdig handelen met 
deze regeling, dient de aanvrager het ontvangen bedrag geheel terug te betalen. 

Voorts kan de aanvrager geen nieuwe aanvraag indienen.  
 

6. Binnen één maand na afloop van de training wordt de aanvraag gecompleteerd met: 

 De leervragen en -opbrengsten middels het daarvoor bestemde format.    

 Het bewijs van deelname aan of certificaat van de training. 

 De kopiefactuur en het betaalbewijs.  

‘Training leidinggeven aan veranderen/veranderingen’ met daarin de elementen: 

fasering in het veranderproces, draagvlak creëren, je rol als leidinggevende in het 

veranderproces, coachen van medewerkers bij verandering e.d. 

1. De aanvrager vult het aanvraagformulier op de website van FCB volledig in. Aan het 

eind van de aanvraag upload de aanvrager het opleidingsprogramma en de getekende 
offerte of inschrijfbewijs. Het aanvragen voor meerdere werknemers is mogelijk. 

Hiervan ontvangt de aanvrager een bevestiging.  
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7. Aanvullende stukken om de aanvraag te completeren die na 15 januari 2014 binnen 
komen, worden niet meer in behandeling genomen. 

 

8. In het geval de aanvraag geheel of gedeeltelijk wordt goedgekeurd, ontvangt de 
aanvrager de bevestiging en de berekeningswijze. De uitbetaling zal binnen zes weken 

plaatsvinden. In het geval van een gedeeltelijke of volledige afwijzing, wordt de reden 
van afwijzing aangegeven.  

 

9. Alle voorwaarden worden getoetst door FCB. 
 

VI. Afwijzing, bezwaar  
In geval van afwijzing van de ingediende aanvraag of in geval van het niet door de 

aanvrager instemmen met het besluit van FCB over terugbetaling, kan de aanvrager 
schriftelijk bezwaar maken bij FCB.  

 

Het bezwaarschrift moet binnen twee weken na ontvangst van de afwijzing c.q. besluit over 
terugbetaling ontvangen zijn. De aanvrager ontvangt binnen twee weken een 

ontvangstbevestiging van het bezwaar. Het FCB-bestuur beslist op het bezwaar binnen 
twaalf weken na ontvangst van het bezwaarschrift. Het besluit van het FCB-bestuur is 

bindend.  

 
VII. Slotbepaling 

Het bestuur kan met betrekking tot de toepassing van deze regeling nadere regels stellen. 
In gevallen waarin deze regeling niet voorziet of onduidelijk is, beslist het bestuur.  

 
Deze regeling kan worden aangehaald als: ‘Stimuleringsregeling Leidinggeven in Welzijn en 

Kinderopvang’. 

 
-------------------- 


