
Via een speciale Europese subsidie kunnen mede-
werkers met maximaal mbo-2 niveau voor € 2.500,- 
worden bijgeschoold, zonder dat dit de werkgever 
ook maar een cent kost. Bovendien worden gemiste 
werkuren gecompenseerd. 

Werkgevers die deze unieke kans niet aan zich 
voorbij willen laten gaan, nemen snel contact op 
met OOM; het aantal deel nemers is beperkt!

voor medewerkers die een 

extra zetje kunnen gebruiken.

€ 2.500,- 
aan bijscholing...

⯁  250 deelnemers
⯁  max. mbo-2 niveau
⯁   max. 5 medewerkers per bedrijf
⯁   vakcursussen ter waarde 

van € 2.500,-
⯁   vergoeding loonderving 

van € 12,95 per uur
⯁   intake via regiomanager 

van OOM
⯁   de te volgen bijscholing 

dient vóór 1 april 2023 te 
zijn afgerond

Kijk snel op de achterkant of jouw medewerkers in aanmerking komen!

unieke 
investering

alle voorwaarden staan op www.oom.nl/reacteu



Dan is het Dan is het Dan is het nietnietniet mogelijk om deel te  mogelijk om deel te  mogelijk om deel te 
nemen aan het OOM REACT EU project.nemen aan het OOM REACT EU project.nemen aan het OOM REACT EU project.

Dan is het helaas Dan is het helaas Dan is het helaas nietnietniet mogelijk om deel te  mogelijk om deel te  mogelijk om deel te 
nemen aan het OOM REACT EU project.nemen aan het OOM REACT EU project.nemen aan het OOM REACT EU project.

Had de werknemer de afgelopen 3 jaar Had de werknemer de afgelopen 3 jaar Had de werknemer de afgelopen 3 jaar 
een volledige of aanvullende uitkering? een volledige of aanvullende uitkering? een volledige of aanvullende uitkering? 
of of of 
Heeft de werknemer nu een aanvullende Heeft de werknemer nu een aanvullende Heeft de werknemer nu een aanvullende 
uitkering?uitkering?uitkering?
(wajong, ww, zw, wia of ioaw)(wajong, ww, zw, wia of ioaw)(wajong, ww, zw, wia of ioaw)

Is de werkende statushouder in Nederland Is de werkende statushouder in Nederland Is de werkende statushouder in Nederland 
(asielzoeker die een verblijfsstatus heeft)(asielzoeker die een verblijfsstatus heeft)(asielzoeker die een verblijfsstatus heeft)

Verdient de werknemer minder dan 130% van Verdient de werknemer minder dan 130% van Verdient de werknemer minder dan 130% van 
het minimumloon?het minimumloon?het minimumloon?
ofofof
Krijgt de werkgever loonkostensubsidie of Krijgt de werkgever loonkostensubsidie of Krijgt de werkgever loonkostensubsidie of 
loondispensatie in het kader van de loondispensatie in het kader van de loondispensatie in het kader van de 
Wet banenafspraak en quotum arbeids beperkten? Wet banenafspraak en quotum arbeids beperkten? Wet banenafspraak en quotum arbeids beperkten? 
(wajong, wsw, ID baan, participatiewet)(wajong, wsw, ID baan, participatiewet)(wajong, wsw, ID baan, participatiewet)

Is de werknemer een schoolverlater van Is de werknemer een schoolverlater van Is de werknemer een schoolverlater van 
het voortgezet speciaal onderwijs (vso), het voortgezet speciaal onderwijs (vso), het voortgezet speciaal onderwijs (vso), 
praktijkonderwijs (pro) of entree opleiding praktijkonderwijs (pro) of entree opleiding praktijkonderwijs (pro) of entree opleiding 
in het mbo van schooljaar 2014-2015in het mbo van schooljaar 2014-2015in het mbo van schooljaar 2014-2015

  
  
  

aanleveren:aanleveren:aanleveren:
⯁⯁⯁  aanmeldformulieraanmeldformulieraanmeldformulier
⯁⯁⯁  kopie legitimatiebewijskopie legitimatiebewijskopie legitimatiebewijs
⯁⯁⯁  kopie loonstrookkopie loonstrookkopie loonstrook

  
  
  

aanleveren:aanleveren:aanleveren:
⯁⯁⯁  aanmeldformulieraanmeldformulieraanmeldformulier
⯁⯁⯁  kopie legitimatiebewijskopie legitimatiebewijskopie legitimatiebewijs
⯁⯁⯁  kopie uitkeringsspecifi catiekopie uitkeringsspecifi catiekopie uitkeringsspecifi catie

  

  
  

aanleveren:aanleveren:aanleveren:
⯁⯁⯁  aanmeldformulieraanmeldformulieraanmeldformulier
⯁⯁⯁ kopie legitimatiebewijskopie legitimatiebewijskopie legitimatiebewijs
⯁⯁⯁  kopie verblijfsvergunningkopie verblijfsvergunningkopie verblijfsvergunning
⯁⯁⯁  kopie loonstrookkopie loonstrookkopie loonstrook

  
  

aanleveren:aanleveren:aanleveren:
⯁⯁⯁  aanmeldformulier aanmeldformulier aanmeldformulier
⯁⯁⯁  kopie legitimatiebewijskopie legitimatiebewijskopie legitimatiebewijs
⯁⯁⯁  kopie loonstrookkopie loonstrookkopie loonstrook
⯁⯁⯁  bewijs van loonkostensubsidie/ bewijs van loonkostensubsidie/ bewijs van loonkostensubsidie/

loondispensatie werkgeverloondispensatie werkgeverloondispensatie werkgever

aanleveren:aanleveren:aanleveren:
⯁⯁⯁ aanmeldformulieraanmeldformulieraanmeldformulier
⯁⯁⯁ kopie legitimatiebewijskopie legitimatiebewijskopie legitimatiebewijs
⯁⯁⯁ kopie loonstrookkopie loonstrookkopie loonstrook
⯁⯁⯁  kopie diploma  kopie diploma  kopie diploma

Werkt de werknemer bij een Werkt de werknemer bij een Werkt de werknemer bij een 
bij OOM aangesloten bedrijf?bij OOM aangesloten bedrijf?bij OOM aangesloten bedrijf?

Gaan jouw medewerkers profi teren 

van € 2.500,- aan vakscholing?

Heeft de werknemer maximaal een mbo-2 Heeft de werknemer maximaal een mbo-2 Heeft de werknemer maximaal een mbo-2 
(opleidings)niveau of vergelijkbaar zoals (opleidings)niveau of vergelijkbaar zoals (opleidings)niveau of vergelijkbaar zoals 
diploma voortgezet onderwijs?diploma voortgezet onderwijs?diploma voortgezet onderwijs?
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EUROPESE UNIE
Europees Sociaal Fonds
Mede gefi nancierd vanwege de reactie van
de Unie op de COVID-19-pandemie.


