
Opleiden = het nieuwe 
rekruteren
Financiële incentives opleidingen Travi
24/11/22 webinar



• Microfoon uit tijdens de sessie

• Sessie wordt opgenomen

• Surf naar www.menti.com en gebruik code 4558 8293

• Vragen via 'ask a question'

Praktische afspraken

VK1



Dia 2

VK1 [@Jill Hamoir] voeg je later hier de code van mentimeter? Alvast bedankt!
Viktoria Khymych; 22/11/2022



• Ja

• Neen

• Geen verandering

Mentimeter: krijgt opleiding meer 
aandacht met de huidige krapte? 

VV12



Dia 3

VV12 [@Leila Van der Mauten]: alternatieve vraag: Heeft u al met Travi samengewerkt voor opleiding van kandidaten / 
uitzendkrachten?  Of iets anders?
Vincent Vandenameele; 15/10/2021
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Financiële incentives: opleiding 

• Learn4Job 

• Welqome (-26 j.)

Travi financiële incentives
opleidingen kandidaat-uitzendkrachten



• Collectief

• Individueel

• Opleiding voor kandidaat-uitzendkrachten

• Externe opleider (factuur)

• Profielkenmerken cursist + tewerkstelling

• 2021: 86,4% TW

• Meer info: https://travi.be/nl/informatiepunt/opleidingsbudget-

learn4job

Learn4Job



• Open aanbod -> https://travi.be/nl/kalender

• Op maat aanbod ! 
o Minstens 2 uzka
o Externe opleidingspartner: Travi – uitzendkantoor (offerte 

nodig)

• Budget 2022: 419.000 EUR – verdeling per provincie

• Restsaldo: naar volgend jaar

• 2022: momenteel aangevraagd: 91% 

• TIP: ideeën of vragen: contacteer je sectorconsulent ! 

👉 https://travi.be/nl/over-travi/team

TIP: stel de Travi kalender in als favoriet

Learn4Job collectief 



Learn4Job individueel

• Individueel budget / uzka, minimum 500 EUR

• Indienen opleidingsdossiers -> online applicatie: www.learn4job.be

• Enkel hoofdkantoor: dossierbeheerders – dossieraanvragers

• Prefinanciering factuur – opladen

• Profielkenmerken cursist + tewerkstelling (liefst na 2 maanden: tw ↗)

• Contact Travi: 

• info@travi.be
• Viktoria Khymych : https://travi.be/nl/over-travi/team/viktoria-

khymych



Learn4Job individueel

• Budget 2022: 437.203 EUR

• Restsaldo: indien niet gebruikt voor eind februari 2023-> 

gemeenschappelijke pot volgend jaar (budget 2023)

• 2022: momenteel aangevraagd: 28% (!)

• Maart 2023: afrekening en uitbetaling correcte dossiers

• April / mei 2023: bekendmaking nieuw individueel budget 2023 

(facturen bijhouden vanaf januari)

• TIP: dien nog voor 9/12/22 je dossiers in. Deze worden dan nog 

dit jaar uitbetaald.





• Jongerenproject met de steun van de Federale Overheid

• Voor –26-jarigen die op zoek zijn naar werk

• Jongeren ondersteunen via verschillende acties:

• Online tools
• Workshops
• Opleidingen
• Jobdates

Welqome



• Welqome collectief

• Welqome individueel

Welqome opleidingsbudget



• Open opleidingen voor meerdere uitzendkantoren
• Ook mogelijkheid voor opleidingen op maat

• Opleidingen zijn te vinden in de opleidingskalender van Travi

• Aanspreekpunt: de sectorconsulenten in elke provincie

Vind je niet meteen een opleiding in de kalender? Contacteer de 

sectorconsulent uit jouw regio om een opleiding te organiseren.

Welqome collectief



Organiseer zelf een opleiding en krijg je factuur terugbetaald.

• Opleiding voor één uitzendkantoor

• Geen wachtlijsten

• De juiste opleiding voor elke job

• Terugbetaling dankzij Welqome

Welqome individueel



• exclusief BTW

• zonder limiet (vroeger 520 EUR)

• per jongere

• per opleiding

Terugbetaling...



• Opleidingen tussen 1/07/2022 en 31/12/2023

• Externe private opleider, niet gesubsidieerd  

• Voor kandidaat-uitzendkrachten

• Deelnemers zijn jonger dan 26 jaar

• Link met tewerkstelling

Wanneer komt een opleiding in 
aanmerking?



• Factuur van de opleiding

• Inschrijving van de jongere(n)

• Opvolging opleiding (deelgenomen, geslaagd, aan het werk)

Wat heeft Welqome nodig voor 
uitbetaling?



www.welqome.be

En nu in de praktijk!



• Januari 2023

• Juni 2023

• December 2023

• Februari 2024

Terugbetalingsrondes



• Mag een jongere meerdere opleidingen volgen?

• Wanneer is er een link met tewerkstelling?

• Moet ik voor elke jongere een nieuwe aanvraag doen?

• Kan ik budget reserveren?

• Moet een jongere slagen alvorens de opleiding terugbetaald wordt?

• Worden VCA-examens ook terugbetaald?

• Komt cursus “Rijbewijs type B” in aanmerking voor de terugbetaling?

• Is het mogelijk om een opleiding te voorzien voor een gemengde groep (+26 jaar en -26 jaar) ?

FAQ



Learn4Job:

• Collectief: sectorconsulent https://travi.be/nl/over-travi/team

• Individueel: info@travi.be

Welqome:

• Collectief: sectorconsulent https://travi.be/nl/over-travi/team

• Individueel: Team Welqome – welqome@welqome.be

Contactgegevens

JH2



Dia 21

JH2 [@Vincent Vandenameele] zo ok?
Jill Hamoir; 7/12/2020



www.travi.be


