
 
Inom - arbeiders 

Datum aanmaak: 05/10/20111 
 

Omschrijving 
Bedrijven uit paritair comité 111/1.2.3 kunnen genieten van tussenkomsten in opleidingskosten. Hiervoor kunt 
u een dossier indienen bij INOM- Arbeiders. De meest voorkomende opleidingen vallen onder één van 
volgende categorieën : verspanende vormgeving (draaien, frezen, slijpen, schaven, boren,...), gieten, lassen, 
monteren, onderhoud, spaanloze vormgeving of plaatbewerking, oppervlaktebehandeling, 
kunststofverwerking, veiligheid, goederenbehandeling, heftruckchauffeur, elektriciteit, informatica, koel- en 
warmtetechniek, lifttechnieken, kwaliteit en talen. 
 
 

Doelgroep 
Werknemers en werkgevers van paritair comité 111. 

Voorwaarden 
- Opleidingen die nuttig zijn voor de huidige of toekomstige job van de betrokken cursisten. 
- Een bedrijf dat een opleidingsvoorstel indient moet hierover voor de behandeling ervan op het 

eerstvolgende Programmacomité, zijn Ondernemingsraad of bij gebrek hieraan, de syndicale delegatie 
of regionale vakbondsvertegenwoordiging raadplegen.  

- Minimaal 8 uur opleiding. 
- Elk opleidingsonderdeel moet minstens een halve dag duren. 
- Opleidingen moeten plaatsvinden binnen de werkuren. Als de opleidingen plaatsvinden buiten de 

werkuren moet er voorafgaand een akkoord zijn met de vakbondsafvaardiging. 
- Opleiding in het Nederlands (behalve taalopleidingen). 
- Deze subsidie mag niet gecumuleerd worden met KMO-portefeuille! 
- Vanaf 32 uur opleiding kan Betaald Educatief Verlof aangevraagd worden. 

Aard van steun 

Voor erkende opleidingen: €80 per arbeider per dag.  
Maximaal bedrag per bedrijf en per kalenderjaar: aantal werknemers op 31 december voorgaande jaar * €20 
(minimum €3000 euro per bedrijf per kalenderjaar). 

Werkwijze 
Aanvraagdossiers worden ingediend voor de aanvang van de opleiding. 
De aanvraag moet de volgende gegevens bevatten: 

 Naam van de aanvrager 
 Titel van de opleiding 
 Doelstelling en doelpubliek 
 Duur uitgedrukt zowel in dagen als in uren 
 Inhoud (eventueel duur per hoofdstuk; opsplitsing theorie/praktijk) 
 Aantal deelnemers 
 Vermelding arbeiders/bedienden/interims/leerling 
 Aantal groepen (een groep kan ook uit één deelnemer bestaan) 
 Plaats(en) waar de opleiding plaatsvindt 
 Naam van de lesgever(s) 
 Datum raadpleging afgevaardigden van de werknemers 
 Codenummer (per groep) 
 Aantal arbeiders in dienst op 31/12 van het voorgaande jaar 

Meer informatie 
www.inom.be/arbeiders 
 

                                                           
1 SYNTRA Limburg is niet verantwoordelijk voor de verstrekte informatie. Voor de meest recente info en de 
aanvraag voor betoelaging, gelieve u te wenden tot het betreffende sectorfonds. 

http://www.inom.be/arbeiders


 

! Opgelet: Het is mogelijk dat uw organisatie en de opleiding in aanmerking komen voor subsidiëring vanuit 
FTML (de Limburgse werking van Inom). Deze is echter niet cumuleerbaar met de subsidiëring van Inom. 
Naargelang de grootte van uw bedrijf, het resterende subsidiebudget van FTML en de gekozen opleiding kan 
deze subsidiëring voordeliger uitvallen dan de subsidies van Inom. Voor meer informatie, zie www.ftml.be. 
 

 
 

 

http://www.ftml.be/


 
Inom - bedienden 

Datum aanmaak: 05/10/20111 
 

Omschrijving 
  Inom geeft subsidies voor opleidingen voor bedienden uit risicogroepen ten belope van 75% van de jaarlijkse 
bijdrage van werkgevers aan Inom. Deze subsidie moet aangevraagd worden via Limob.  
 

Meer informatie 
www.limob.be 
 
 

 

                                                           
1 SYNTRA Limburg is niet verantwoordelijk voor de verstrekte informatie. Voor de meest recente info en de 
aanvraag voor betoelaging, gelieve u te wenden tot het betreffende sectorfonds. 

http://www.limob.be/
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