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Datum aanmaak: 14/02/20111 
 

Omschrijving 
 Het Sociaal Fonds voor de Privéziekenhuizen organiseert en stimuleert opleidingen rond bepaalde thema’s.  
 

Aard van steun 

Max. €10/deelnemersuur 

Voorwaarden 
- Opleiding mag niet voorkomen in het bestaande aanbod van het Sociaal Fonds (zie website). 
- De werknemers moeten ressorteren onder PC 330.01 privéziekenhuizen. 
- Naast het aanvraagformulier met het budgettair kader (te downloaden vanaf de website), moet er een 

communicatie van werknemers en werkgevers toegevoegd worden, waarbij het akkoord van de 
officiële werknemersvertegenwoordiging (uittreksel uit het verslag van de vergadering waarin het 
project besproken is en ondertekend door de beide partijen) bijgevoegd wordt.  

- De vorming moet beschouwd worden als werkuren. 
- De tussenkomst geldt enkel voor opleidingen voor werknemers uit risicogroepen. Worden als 

risicogroepen beschouwd: 
 De langdurig werkloze zijnde: (1) de werkzoekende die, gedurende de twaalf maanden die 

aan zijn indienstneming voorafgaan, zonder onderbreking genoten heeft van werkloosheid- 
of wachtuitkeringen voor alle dagen van de week; (2) de werkzoekende die gedurende de 
twaalf maanden die aan zijn indienstneming voorafgaan zonder onderbreking 
werkloosheidsuitkeringen genoten heeft volgens de bepalingen van artikel 103 van het 
koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering. 

 De laaggeschoolde werkloze, zijnde de werkzoekende ouder dan 18 jaar, die geen houder is: 
(1) ofwel van een diploma van het universitair onderwijs, (2) ofwel van een diploma of een 
getuigschrift van het hoger onderwijs van het lange of het korte type. 

 De gehandicapte, zijnde de werkzoekende mindervalide, die op het moment van zijn 
indiensttreding ingeschreven is bij het ‘Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen 
met een Handicap’ of het ‘Fonds Communautaire pour l’intégration sociale et professionnelle 
des personnes handicapées’ of het ‘Dienststelle der Deutschsprachige Gemeinschaft für 
personen mit Behinderung’.  

 De deeltijds leerplichtige zijnde de werkzoekende van minder dan 18 jaar die onderworpen is 
aan de deeltijdse leerplicht en die het secundair onderwijs met volledig leerplan niet meer 
volgt. 

 De herintreder, zijnde de werkzoekende die tegelijkertijd de volgende voorwaarden vervult: 
(1) geen werkloosheidsuitkeringen of loopbaanonderbrekingsuitkeringen genoten heeft 
gedurende de periode van drie jaar die zijn indienstneming voorafgaat; (2) geen 
beroepsactiviteit verricht heeft gedurende de periode van drie jaar die zijn indienstneming 
voorafgaat; (3) voor de periode van drie jaar voorzien in (1) en (2) zijn beroepsactiviteit 
onderbroken heeft ofwel nooit een dergelijke activiteit begonnen is. 

 De bestaansminimumtrekker, zijnde werkzoekende die op het moment van zijn 
indienstneming sinds zes maanden zonder onderbreking het bestaansminimum ontvangt. 

 De laaggeschoolde werknemer, zijnde de werknemer ouder dan 18 jaar die geen houder is 
van: (1) ofwel een diploma van het universitair onderwijs; (2) ofwel een diploma of een 
getuigschrift van het hoger onderwijs van het lange of het korte type. 

 De werknemers getroffen door collectieve afdankingen of een herstructureringsplan met 
meer in het bijzonder het personeel van de laboratoria van de klinische biologie. 

- De aanvraag moet ingediend worden voor de start van de opleiding. 
 

                                                           
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. 



Meer informatie 
www.fe-bi.org 

! Momenteel vinden de besprekingen plaats voor een hervorming van de subsidiëringsregels. In maart 2011 
zou hier meer duidelijkheid over zijn. 

http://www.fe-bi.org/

