PROEFPROJECT
ENKELvoor KAPPERS

Zoek je nieuwe medewerkers? Denk dan ook eens aan de langdurig werklozen.
Het Fonds voor Bestaanszekerheid helpt je bij hun bijscholing door een financiële
tussenkomst te voorzien.

Wie heeft recht op de tussenkomst?
De premie is bedoeld voor werkgevers die ingeschreven zijn onder het Paritair Comité 314 met RSZ-nummer 123
EN die gevestigd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De premie wordt toegekend wanneer deze werkgever een voltijds of deeltijds contract van onbepaalde duur afsluit
met een werknemer die meer dan één jaar werkloos is.
De betreffende werknemer dient in het bezit te zijn van een ACTIVA-kaart (A6-formulier voor langdurig werklozen).

Hoeveel bedraagt de tussenkomst?
De tussenkomst van het Fonds voor Bestaanszekerheid bedraagt € 75 per gevolgde halve dag opleiding in het Coachcentrum te Vorst met een maximum van € 600 (8 halve dagen opleiding) per jaar en dit voor een periode van 3 jaar.
Bovendien wordt het inschrijvingsgeld voor Coach-opleidingen volledig terugbetaald tijdens de eerste drie jaren
van het arbeidscontract.

Waar je aanvraag indienen?
Je aanvraag moet je indienen bij het Fonds voor Bestaanszekerheid en moet volgende documenten
bevatten:
1.

Het volledig ingevulde aanvraagformulier, welke u hier kan downloaden.
Daarbij dient de werkgever de volgende informatie door te geven:

2.

a.

KBO-nr van zijn organisatie

b.

Naam van zijn organisatie

c.

Commerciële naam van het kapsalon (indien anders dan de naam van de organisatie)

d.

Naam en voornaam van de werkgever (= contactpersoon)

e.

Telefoonnummer en e-mailadres van de organisatie

f.

Datum van de arbeidsovereenkomst

g.

Naam, voornaam en rijksregisternummer van de werknemer (facultatief: scan van het A15-formulier)

Een formulier A15, op te vragen door de werknemer bij Actiris op volgende wijze:
•

In een lokaal kantoor van Actiris

•

Telefonisch op het nummer 0800/35.123
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•

E-mail naar werkzoekenden@actiris.be

Dit formulier A15 wordt via e-mail of per post aan de werknemer bezorgd. De werknemer geeft hiervan
een kopie aan zijn werkgever.
3.

Een formulier A6, op te vragen door de werkgever bij Actiris op volgende wijze:
•

E-mail naar 314-A6@actiris.be

•

Telefonisch op één van de nummers 0499/54.28.74 (Nancy Kraize) of 0497/59.99.69 (Elisa Husting)

Toekenningsvoorwaarden?
-

Wanneer aan alle voorwaarden is voldaan, wordt er door het Fonds voor Bestaanszekerheid een dossier
aangemaakt en wordt er een ‘Registratiekaart voor gevolgde opleidingen’ naar de betreffende werkgever
gestuurd.
Per gevolgde opleiding (halve dag) wordt er een stempel op de registratiekaart gezet door een medewerker
van Campus Coach.
1 jaar na uitgifte van de registratiekaart of wanneer de werknemer 8 halve dagen opleiding heeft gevolgd,
stuurt de werkgever deze registratiekaart samen met zijn rekeningnummer/telefoonnummer/e-mailadres terug
naar het Fonds voor Bestaanszekerheid.
De tussenkomst wordt betaald op de rekening van de betrokken werkgever.

Noot: dit is een proefproject enkel voor de kapperssector
en kan te allen tijde door het Fonds voor
Bestaanszekerheid worden stopgezet.
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