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Onvolledig ingevulde sociale balans
= geen subsidies GRAFOC

GRAFOC.be voor printmedia bedrijven:
Tools voor je opleidingsbeleid
Heb jij een volledig overzicht van de opleidingen in je onderneming? Welke zijn afgelopen en welke staan op de planning? Subsidies aangevraagd?
Je
opleidingsbeleid
is
een stappenplan waarbij
GRAFOC je van dienst kan zijn.
Start vanuit de noden en motivaties van je medewerkers en
bedrijf, en stel een Opleidingsplan op. Dit kan per afdeling of
zelfs op individueel niveau.
GRAFOC beschikt bovendien
over een sjabloon en helpt je
graag mee op weg indien je
minder vertrouwd bent met
deze materie.

Opleidingsduur en –kosten ingevuld
op de sociale balans
=
GRAFOC-subsidies!

ken van de KMO-Portefeuille,
VDAB-Kredietlijn, Cevora, …
GRAFOC Opleidingssubsidies kunnen jaarlijks oplopen
van €1.500 tot €8.984, afhankelijk van bedrijfsgrootte en
behaalde levels (zie tabel)!

Dit opgemaakte plan bezorg
je jaarlijks aan GRAFOC. Het
levert je namelijk een aantal
voordelen op, waaronder een
hoger subsidieniveau.

Wist je dat:
… Het VBO een gratis tool
ter beschikking stelt om je
opleidingen makkelijk en efficiënt bij te houden? Op die
manier hou je een vinger aan
de pols, blijft het overzichtelijk, kan je tijdig je opleidingssubsidies aanvragen én het
is eenvoudiger om je sociale
balans correct in te vullen!

Nadat de opleidingen zijn doorgegaan vergeet dan je niet
je subsidie aan te vragen bij
GRAFOC en/of gebruik te ma-

Binnen de CAO en vanuit Europa zijn ondernemingen namelijk verplicht minimum 1,9%
te besteden aan (in)formele

Basislevel

opleidingen. Registratie via de sociale balans is daarbij het enige
middel om dit op sectoraal- en bedrijfsniveau te meten en mogelijke boetes te vermijden.
Belangrijk!
Een volledig ingevulde sociale balans 2015 wordt bovendien
voor GRAFOC vanaf 1 januari 2016 de enige standaard én voorwaarde om de GRAFOC Opleidingssubsidies uit te kunnen betalen. Let dus goed op dat ook alle velden met betrekking tot
opleiding correct zijn ingevuld (zie voorbeeld)!
We helpen je graag.
Maak daarom vandaag nog een afspraak met je GRAFOCadviseur via info@grafoc.be, zo ben je weer helemaal mee!

Level 1: met Opleidingsplan

Level 2: Erkend Stagebedrijf

- 45 jaar

+ 45 jaar

- 45 jaar

+ 45 jaar

- 45 jaar

+ 45 jaar

1-10 arbeiders

€ 1.500,00

€ 1.725,00

€ 1.875,00

€ 2.156,25

€ 2.343,75

€ 2.695,31

11-20 arbeiders

€ 2.000,00

€ 2.300,00

€ 2.500,00

€ 2.875,00

€ 3.125,00

€ 3.593,75

21-50 arbeiders

€ 2.500,00

€ 2.875,00

€ 3.125,00

€ 3.593,75

€ 3.906,25

€ 4.492,19

51-99 arbeiders

€ 3.500,00

€ 4.025,00

€ 4.375,00

€ 5.031,25

€ 5.468,75

€ 6.289,06

>100 arbeiders

€ 5.000,00

€ 5.750,00

€ 6.250,00

€ 7.187,50

€ 7.812,50

€ 8.984,38

