
STAP-budget voor iedereen op de Nederlandse arbeidsmarkt
Of je nu aan het werk bent of nog op zoek bent naar jouw perfecte baan, het STAP-budget 
geeft je alvast een duwtje in de juiste richting. Hierbij is het type dienstverband waarin je al 
dan niet verkeert niet van belang. Zowel medewerkers in loondienst, zzp’ers, mensen met 
een eigen onderneming, als werkzoekenden hebben namelijk recht op deze subsidie voor 
hun (om)scholing. De basisvoorwaarden zijn dat je ouder bent dan 18 jaar en nog niet de 
AOW-gerechtigde leeftijd hebt bereikt. Er wordt ook gekeken of iemand niet al recht heeft 
op andere publieke financiering van onderwijs, zoals studiefinanciering.

Het UWV maakte deze video 
over het STAP-budget.

In deze video legt het UWV de
voorwaarden uit voor het aanvragen

van STAP-budget.

Welke soort trainingen en opleidingen komen in aanmerking voor het STAP-
budget?
Het doel van het STAP-budget is duidelijk; mensen de kans bieden om zichzelf om- of bij 
te scholen en daarmee goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. Maar welke trainingen 
en opleidingen komen in aanmerking om hier invulling aan te geven? Je kunt zowel 
kiezen voor een vakopleiding als een training omtrent persoonlijke ontwikkeling, en 
ook een mbo-, hbo- of wo-programma behoren tot de mogelijkheden. Geselecteerde 
opleidingen binnen het aanbod van Logistic Force kunnen worden gevolgd met 
het STAP-budget.

TOCH NOG HULP NODIG MET AANVRAGEN? 
Onze opleidingscoördinatoren staan voor je klaar!

013 – 571 30 65

JOUW STAP-BUDGET 
AANVRAGEN IN SLECHTS 

ENKELE STAPPEN 

STAP 1. De keuze van de training
Het begint als jij jezelf inschrijft voor 
een training of opleiding bij een 
door STAP-erkend trainingsbureau, 
zoals Logistic Force. Samen met een 
van onze opleidingscoördinatoren 
kun je jouw leerwensen en -doelen 
bespreken, waarna je van vrijblijvend 
advies wordt voorzien betreffende de 
bij jou passende opleiding.

STAP 2. Vooraanmelding maken
Keuze kunnen maken? Dan is 
het belangrijk dat je alvast een 
vooraanmelding doet op deze 
training. Kies op de website jouw 
gewenste opleiding, datum en locatie. 
Je ontvangt hier een bevestiging van 
per mail. Het is belangrijk dat je jouw 
aanvraag in het juiste tijdvak doet. 
Meer informatie hierover vind je op de 
volgende pagina.

STAP 3. STAP-budget aanvragen 
bij het UWV
Uiterlijk 2 werkdagen later ontvang 
je een bevestiging van jouw 
vooraanmelding met een STAP-
aanmeldingsbewijs (pdf ), welke 
je moet indienen bij het UWV via 
hun STAP-loket. Log op de door ons 
aangegeven datum in bij het UWV om 
jouw subsidieaanvraag te doen.

STAP 4. Goedkeuring van het UWV
Daarna ontvang je van het UWV 
bericht of je de gewenste opleiding 
mag volgen. Ook wij ontvangen 
hiervan een bericht. Uiterlijk twee 
weken voor aanvang van de opleiding 
informeren wij je deze doorgaat.

STAP 5. Training volgen
Leuk, dan ontmoet je de andere 
deelnemers en de opleiding! Veel 
plezier met het volgen van de 
opleiding.
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MEER KANS OP DE ARBEIDSMARKT 
DANKZIJ HET STAP-BUDGET T.W.V.

€ 1.000,-

LOGISTICFORCE.NLBEKIJK AL ONZE OPLEIDINGEN OP:

https://youtu.be/6gpA4fyDYkI
https://www.youtube.com/watch?v=-VZT181QZf0&t=2s
https://thinqacademy.nl/


STAP-budget tijdvakken
Het aanvragen van STAP is verdeeld in tijdvakken. Ofwel, er zijn bepaalde momenten waarop je het STAP-budget kunt aanvragen. Deze tijdsvakken 
zijn bedoeld om iedereen gelijke kansen te geven als het aankomt op het aanvragen van STAP. In totaal zijn er 6 tijdsvakken om STAP aan te kunnen 
vragen. Per tijdvak wordt er een beperkte hoeveelheid van het totale budget ter beschikking gesteld om aan te vragen. Echter is het nadeel dat het 
beperkte budget per tijdvak ertoe kan leiden dat het budget sneller op is, waardoor het extra belangrijk is om op tijd je vooraanmelding in te dienen 
voor de door jou gekozen training, cursus of opleiding.

Aanvragen STAP budget vanaf Eerst mogelijke startdatum van je training 
of opleiding (4 weken na aanvraag)

Uiterste startdatum van je training of 
opleiding (binnen 3 maanden na einddatum tijdvak)

28 febuari 2023 29 maart 2023 30 juli 2023

1 mei 2023 29 mei 2023 30 september 2023

3 juli 2023 31 juli 2023 30 november 2023

1 september 2023 29 september 2023 31 januari 2024

1 november 2023 29 november 2023 31 maart 2024

Zit jij klaar voor het eerstvolgende tijdvak?
Het is belangrijk om voor aanvang van het nieuwe tijdvak een aantal zaken op orde te hebben, zoals het regelen van je vooraanmelding voor een 
training, cursus of opleiding. Uiteraard kunnen wij je ook hierbij helpen.

STAP-budget aanvragen met behulp van Logistic Force
Zoals gezegd staan onze opleidingscoördinatoren voor je klaar om te helpen bij de aanvraag van jouw STAP-budget. Wij begeleiden je graag 
stap-voor-stap, van aanvraag tot deelname. Na je inschrijving ontvang je op gepaste momenten een reminder indien er een bepaalde handeling 
uitgevoerd dient te worden. Je kunt ook bij ons terecht voor al je vragen over het STAP-budget. 

Bel ons gerust via 013-571 30 65 of via e-mail: learn@logisticforce.nl

STAP-BUDGET VOORWAARDEN VOOR DEELNEMERS
Om in aanmerking te komen voor het STAP-budget zijn er enkele voorwaarden waaraan je als deelnemer moet 
voldoen. Daarnaast moeten wij als opleider ook aan enkele voorwaarden voldoen om als opleider in het STAP-
register opgenomen te worden. Iedereen die een band heeft met de Nederlandse arbeidsmarkt kan in aanmerking 
komen voor een STAP-subsidie. Met andere woorden, zowel werkenden als werkzoekenden kunnen het STAP-
budget aanvragen. Daarnaast kom je in aanmerking als:
 

Je tenminste 18 jaar bent en de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet hebt bereikt;
Je een burger bent van de Europese Unie;
Je ontvangt momenteel geen andere tegemoetkomingen, zoals studiefinanciering of andere 
onderwijsgerelateerde financiering;
Je in het afgelopen kalenderjaar geen STAP-budget hebt ontvangen;
Er genoeg STAP-budget is;
De training of opleiding die je wilt volgen geregistreerd is in het scholingsregister van DUO.

Er zijn ook enkele verplichtingen waaraan je moet voldoen om het STAP-budget te mogen ontvangen. Zo is een 
minimale aanwezigheid van 80% vereist, waarbij dus van je wordt verwacht dat je het gehele traject zo goed 
mogelijk afrondt. Jij draagt ook de verantwoordelijkheid voor de kosten boven de € 1.000. Er wordt dus van jou 
verwacht dat je de factuur met meerkosten netjes voldoet. Een opleidingsfonds of werkgever mag jou daarbij wel 
helpen.

LOGISTICFORCE.NL

VRAGEN RONDOM 
STAP-SUBSIDIE?

BEL OF MAIL GERUST!

013 - 571 30 65

learn@logisticforce.nl

OF KIJK VOOR 
HET AANBOD AAN 
OPLEIDINGEN OP:

https://thinqacademy.nl/

