voucher stappenplan
aanmelden
voor
voucher
Aanmelden
voor de
voucher
Je kunt je aanmelden voor de voucher via www.loopbaancentraaltechniek.nl
of scan de QRcode met je telefoon

loopbaangesprek CNV Coach
Tijdens dit gesprek worden jouw wensen ten aanzien van scholing en/of
loopbaancoaching besproken. De coach kan jou ook helpen bij het vinden van
de juiste opleiding, cursus of loopbaancoach. Tot slot wordt er een
Persoonlijk Ontwikkel Plan gemaakt en de voucher aangevraagd bij het
desbetreffende opleidingsfonds waar jij onder valt.

wachten op akkoord
Wanneer de aanvraag voor de voucher is gedaan, beoordeelt het
opleidingsfonds of de aanvraag aan de voorwaarden voldoet.
Dit duurt maximaal vier weken, maar vaak krijg je al eerder de uitslag of
de aanvraag is goedgekeurd of afgewezen.

aanmelden bij gekozen opleider of coach
Wanneer je het akkoord hebt ontvangen mag je je aanmelden bij de
door jou gekozen opleider of loopbaancoach.

facturatie in overleg
Elk fonds heeft zijn eigen regels met betrekking tot de betaling van de factuur.
De loopbaancoach zal jou hiervan op de hoogte stellen. Tot €1500 wordt er
rechtstreeks vanuit het fonds naar het door jouw gekozen opleidingsinstituut
of coachpraktijk overgemaakt. Let op! Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk drie
maanden na het afronden van de cursus/opleiding/coachtraject.

tussentijdse wijzigingen doorgeven
Indien er tussentijds dingen wijzigen, moet dit zo spoedig mogelijk
doorgegeven worden aan de CNV loopbaancoach. Deze zal de wijzigingen
doorgeven aan het opleidingsfonds. Je kunt hierbij denken aan het annuleren
van een opleiding, het verzetten van een cursus door te weinig deelname of
wanneer je besluit niet te starten met een traject.

diploma/certificaat mailen
Wij houden een dossier bij van alle werknemers die een voucher aanvragen.
De opleidingsfondsen kunnen dit dossier, ter controle opvragen. In dit dossier
zit de POP, de voucheraanvraag, de akkoordbevestiging, de factuur en het
diploma of certificaat als deze wordt verstrekt. Indien dit het geval is geweest,
ook het evaluatieformulier.

