
Titel : Formulieren bij aanvraag scholingsvoucher en/of subsidie Machinist Cultuurtechniek 2020
Datum : 1 oktober 2020
Referentie : 2010-0035 v0.1 - Openbaar
Project : 2020-0327 Algemeen Loonwerk sectorcommissie  

Opleiding Machinist Cultuurtechniek 2020/2021

Formulier 1 In te vullen door de werknemer
die de aanvraag doet voor de scholingsvoucher van € 1.500 en/of subsidie van € 1.875 als bijdrage 
in de kosten van de opleiding Machinist Cultuurtechniek van IPC Werkt in cursusjaar 2020 / 2021

Organisaties vertegenwoordigd in de sectorcommissie loonwerk (Cumela Nederland, FNV Agrarisch Groen, 
Vakvereniging Het Zwarte Corps en CNV Vakmensen) hebben besloten om in 2020/2021 vanuit Colland 
Arbeidsmarkt voor maximaal 12 deelnemers een scholingsvoucher en subsidie beschikbaar te stellen onder 
de volgende voorwaarden:
 Beide bedragen zijn alleen beschikbaar voor werknemers in dienst van een bedrijf wat valt onder de 

cao LEO en indien voor deze werknemer ook premie wordt afgedragen aan Colland Arbeidsmarkt 
onder de cao LEO.

 De voucher van € 1.500 is alleen beschikbaar als de werknemer de opleiding op eigen verzoek volgt.
 De voucher kan alleen aangevraagd worden door de werknemer.
 De subsidie van € 1.875 kan met toestemming van de werknemer eventueel ook door de werkgever 

aangevraagd worden

Deze vragen zijn ook onderdeel van de intake door IPC Werkt naar aanleiding van de aanmelding maar 
dienen ook afzonderlijk volledig ingevuld en ondertekend te worden anders kan uw aanvraag niet 
beoordeeld worden en niet in behandeling genomen worden.

Voor aanvullende informatie over de voorwaarden van de toekenning van de scholingsvoucher en de 
subsidie zie de actuele versie van het Uitkeringsreglement voor de sector Land- en tuinbouwwerktuigen 
Exploiterende Ondernemingen voor de vergoeding van kosten voor de opleiding Machinist Cultuurtechniek 
(1907-0516) gepubliceerd op www.vakman20.nl 

Kruis aan en vul de volgende vragen in:

O  Ja, ik ben werkzaam bij een bedrijf waarin de cao LEO wordt toegepast 
O  Ja, mijn werkgever draagt voor mij premies af aan Colland Arbeidsmarkt onder de cao LEO en heeft 
daarvoor Formulier 2 ingevuld.
O  Ja, ik neem op mijn eigen verzoek deel aan de opleiding machinist cultuurtechniek.
O  Ja, ik stem in met de controle bij of via Colland Arbeidsmarkt van de door mij opgegeven gegevens en 
zal bij de declaratie van de voucher en/of aanvraag van de subsidie een kopie van het diploma, een kopie 
van de factuur van IPC Werkt plus een betalingsbewijs meesturen waarop mijn naam vermeldt staat.

Mijn doel* van de deelname aan de opleiding machinist cultuurtechniek is
……………………………

* Vermeld hier op welke wijze deze opleiding bijdraagt aan het aanleren van nieuwe kennis, vaardigheden 
en/of technieken, waardoor u in de toekomst geschikt bent voor andere werkzaamheden of een 
toekomstige functie.

http://www.vakman20.nl/
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Vervolg formulier 1
Gegevens van de aanvrager (werknemer)

Geslacht: O man O vrouw

Voorletters …………………………………………………………………………………… 

Achternaam: …………………………………………………………………………………… 

Straatnaam + huisnummer: ……………………………………………………………………………………

Postcode + woonplaats: …………………………………………………………………………………… 

Geboortedatum: ……………………………………………………………………………………

Telefoonnummer (mobiel) ……………………………………………………………………….………….. 

Privé e-mailadres: …………………………………………………………………………………………….. 

Gegevens werkgever

Naam bedrijf: …………………………………………………………………………………… 

Straatnaam + huisnummer …………………………………………………………………………………… 

Postcode + plaats: …………………………………………………………………………………….

Telefoonnummer ……………………………………………………………………….………….. 

Gegevens voor de financiële afhandeling

Wie gaat de kosten voor de opleiding Machinist Cultuurtechniek betalen:

o de kosten ga ik zelf betalen

o de kosten zullen door mijn werkgever betaald worden ik stem daarom in met het overmaken 

              van de voucher van € 1.500 aan mijn werkgever

o  dat weet ik nog niet

Als je de kosten zelf gaat betalen of als je het nog niet weet, vul dan onderstaande gegevens in.

IBAN (rekeningnummer waar het bedrag naar wordt overgemaakt): …………………………………………… 

Ten name van: ………………………………………………………………………………………………………..

Ondertekening

De aanvrager verklaart dit formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Datum: …………………………………………………………………………………………..………………………. 

Plaats: ……………………………………………………………………………..……………………………………. 

Handtekening: ………………………………………………………………………………...………………………. 

Privacyverklaring. 
De privacyverklaring van Vakman 2.0 is van toepassing. Zie https://www.mooivakman.nl/privacy-beleid/

Dit formulier volledig ingevuld en ondertekend mailen aan sectorcommissieloonwerk@actor.nl 

https://www.mooivakman.nl/
mailto:sectorcommissieloonwerk@actor.nl
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Opleiding Machinist Cultuurtechniek 2020/2021

Formulier 2 Verklaring werkgever
Van de aanvrager van de scholingsvoucher van € 1.500 en/of subsidie van € 1.875 als bijdrage in de 
kosten van de opleiding Machinist Cultuurtechniek van IPC Werkt in cursusjaar 2020/2021

Organisaties vertegenwoordigd in de sectorcommissie loonwerk (Cumela Nederland, FNV Agrarisch Groen, 
Vakvereniging Het Zwarte Corps en CNV Vakmensen) hebben besloten om in 2020/2021 vanuit Colland 
Arbeidsmarkt voor maximaal 12 deelnemers een scholingsvoucher en subsidie beschikbaar te stellen onder 
volgende voorwaarden:
 Beide bedragen zijn alleen beschikbaar voor werknemers in dienst van een bedrijf wat valt onder de 

cao LEO en indien voor deze werknemer ook premie wordt afgedragen aan Colland Arbeidsmarkt 
onder de cao LEO.

 De voucher van € 1.500 is alleen beschikbaar als de werknemer de opleiding op eigen verzoek volgt.
 De voucher kan alleen aangevraagd worden door de werknemer.
 De subsidie van € 1.875 kan met toestemming van de werknemer eventueel ook door de werkgever 

aangevraagd worden. Daarvoor dient dit formulier ook. Dit formulier dient volledig ingevuld en 
ondertekend te worden anders kan uw aanvraag niet in behandeling genomen worden.

Voor aanvullende informatie over de voorwaarden van de toekenning van de scholingsvoucher en de 
subsidie zie de actuele versie van het Uitkeringsreglement voor de sector Land- en tuinbouwwerktuigen 
Exploiterende Ondernemingen voor de vergoeding van kosten voor de opleiding Machinist Cultuurtechniek 
(1907-0516) gepubliceerd op www.vakman20.nl 

Gegevens bedrijf (werkgever van aanvrager)

Naam bedrijf …………………………………………………………………………………… 

Straatnaam + huisnummer: ……………………………………………………………………………………

Postcode + plaats: …………………………………………………………………………………… 

Geboortedatum: ……………………………………………………………………………………

Het bedrijf verklaart dat het de cao-LEO (Landbouwwerktuigen exploiterende ondernemingen) 
toepast en aan de afdracht verplichting aan Colland Arbeidsmarkt voldoet

Aansluitnummer Colland ……………………………………………………………………………………………… 
(staat op de maandelijkse afrekening van Colland)
Past u CAO-code 004 (cao Leo) toe? O ja O nee

O  Ja, ik stem in met de controle bij of via Colland Arbeidsmarkt van de door mij opgegeven gegevens.

Gegevens werknemer waarvoor de verklaring wordt afgegeven

Voorletters …………………………………………………………………………………… 

Achternaam: …………………………………………………………………………………… 

Straatnaam + huisnummer: ……………………………………………………………………………………

Postcode + woonplaats: …………………………………………………………………………………… 

Geboortedatum: ……………………………………………………………………………………

http://www.vakman20.nl/
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Vervolg formulier 2
Gegevens voor de financiële afhandeling (alleen invullen als de werkgever de kosten voor de 
opleiding Machinist Cultuurtechniek betaald heeft)

Wie gaat de kosten voor de opleiding betalen:
o de kosten worden door de werkgever betaald.
o de kosten worden door de werknemer betaald.
o het is nog niet bekend wie de kosten gaat betalen.
Als de kosten door de werkgever worden betaald, of als het nog niet bekend is wie de kosten gaat betalen, 
vul dan onderstaande gegevens in. 
Een kopie van de factuur van de opleiding en het betalingsbewijs moet als bewijsmiddel meegestuurd 
worden bij de uiteindelijke aanvraag.

IBAN (rekeningnummer waar het bedrag naar wordt overgemaakt): …………………………………….…..…. 

Ten name van: ……………………………………………………………………………………………… 

Datum aanvraag: ……………………………………………………………………………………………… 

Handtekening werkgever: ….…………………………………………………………………………………

Handtekening werknemer: ………………………………………………….…………………………………

Verklaring ingevuld en ondertekend door

Naam: ……………………………………………………..……………………………………… 

Functie:  ………………………………………………………………..…………………………… 

Telefoonnummer: ………………………………………………………………………………….………….. 

E-mailadres: ……………………………………………………………………………………..……….

Datum + plaats: ………………………………………………………………………………………………

Handtekening: ……………………………………………………………………………………………….

Privacyverklaring. 
De privacyverklaring van Vakman 2.0 is van toepassing. Zie https://www.mooivakman.nl/privacy-beleid

Dit formulier volledig ingevuld en ondertekend mailen aan sectorcommissieloonwerk@actor.nl 

https://www.mooivakman.nl/
mailto:sectorcommissieloonwerk@actor.nl

