
VERGOEDINGSREGLEMENT 
START FOUNDATION SCHOLINGSFONDS

In het onderstaande vergoedingsreglement van het Start Foundation Scholingsfonds 
staan de regels waaraan een bemiddelingsorganisatie, (potentiële) werkgever, kandidaat 
en het Start Foundation Scholingsfonds zijn gehouden bij het aanvragen en toekennen 
van een vergoeding van het Start Foundation Scholingsfonds. 

DEFINITIES
Artikel 1
In dit reglement wordt verstaan onder:

Werkgever:  de (potentiële) werkgever onder wiens gezag de werknemer zich persoonlijk verplicht een zekere 
periode arbeid te (gaan) verrichten en daarom loon ontvangt of gaat ontvangen.

Kandidaat:  de natuurlijke persoon met een detentie- en/of werkstrafverleden die door bemiddeling van de 
bemiddelingsorganisatie een opleiding of cursus moet volgen om in aanmerking te kunnen komen 
voor een vacature.

Bemiddelings-  de organisatie die zich voornamelijk toelegt op het bemiddelen van natuurlijke personen met 
organisatie:   een detentie- en/of werkstrafverleden en vacatures bij Werkgevers en door Start Foundation is 

aangewezen.

VERGOEDING EN KOSTEN
Artikel 2
1.  Werkgever, Bemiddelingsorganisatie en Kandidaat kunnen, onder de voorwaarden als in dit reglement bepaald, 

een vergoeding aanvragen bij het Start Foundation Scholingsfonds ter dekking van de kosten van een algemeen 
erkende opleiding of cursus, die vereist is voor Kandidaat om van Werkgever een arbeidsovereenkomst in een functie 
aangeboden te krijgen. Deze vereiste om de opleiding of cursus te volgen, vloeit direct voort uit de functie-eisen van 
deze functie. 

2.  De hoogte van de vergoeding bedraagt 100% van de opleidings- of cursuskosten, mits deze niet meer bedragen dan 
€ 3.000,- BTW, reis-, verlet- en overige kosten komen niet in aanmerking voor vergoeding.

3.  De kosten van de algemeen erkende opleiding of cursus worden door Werkgever voldaan.
4.  Het Start Foundation Scholingsfonds behoudt zich het recht voor in onvoorziene gevallen dan wel bij oneigenlijk 

gebruik (tussentijds) de vergoeding als bedoeld in dit artikel te verminderen of te weigeren.

TOEKENNING VAN EEN VERGOEDING
Artikel 3
1.  De vergoeding, als bedoeld in artikel 2, dient door Werkgever, Kandidaat en Bemiddelingsorganisatie schriftelijk te 

worden aangevraagd door inzending van een aanvraagformulier, waarvan het model door het Start Foundation 
Scholingsfonds is vastgesteld, onder eventuele bijvoeging van de naar het oordeel van het Start Foundation 
Scholingsfonds benodigde stukken.

2.  De bescheiden in het vorige lid bedoeld, dienen uiterlijk voor aanvang van de onderhavige opleiding of cursus in het 
bezit te zijn van de administratie van het Start Foundation Opleidingsfonds. 

3.  De opleiding of cursus waarvoor vergoeding wordt aangevraagd, is vereist om aan de functie-eisen van de functie bij 
Werkgever te voldoen en wordt gevolgd aan een erkend opleidingsinstituut.

4.  Werkgever is voornemens een arbeidsovereenkomst met Kandidaat aan te gaan voor minimaal twee maanden met 
een minimale arbeidsduur van 24 uur per week. Het recht tot toekenning van de vergoeding komt eerst tot stand, 
indien een arbeidsovereenkomst met deze inhoud aan Kandidaat door Werkgever wordt aangeboden. Bij het niet 
afronden van de opleiding/cursus wordt geen vergoeding uitbetaald.

5.  Er zijn geen andere gebaande paden om tot vergoeding te komen via bijvoorbeeld de gemeente, het UWV, DUO en/
of andere scholingsfondsen.



6.  Kandidaat beschikt over een detentie- en/of strafrechtelijk verleden.
7.  De toekenning van de vergoeding door het Start Foundation Scholingsfonds is direct gekoppeld aan Kandidaat en 

niet overdraagbaar.
8.  De toekenning van de vergoeding wordt door het Start Foundation Scholingsfonds schriftelijk bevestigd aan 

Werkgever, Kandidaat en Bemiddelingsorganisatie.
9.  Het Start Foundation Scholingsfonds behoudt zich het recht voor op basis van voor het fonds moverende redenen 

dan wel bij oneigenlijk gebruik een aanvraag niet te honoreren. Een beroep is niet mogelijk.

UITBETALING VAN DE VERGOEDING
Artikel 4
1.  Om tot uitbetaling van de vergoeding over te gaan, wordt door Werkgever een aanvraag tot uitbetaling met een 

kopie factuur opleidingsinstituut van de opleiding/cursus met vermelding van de naam van Kandidaat aan het 
Start Foundation Scholingsfonds verstrekt. Ook worden het betalingsbewijs (onder vermelding van de naam en 
het factuurnummer van het opleidingsinstituut, de naam en het bankrekeningnummer van Werkgever) en een 
ondertekende Verklaring arbeidsovereenkomst aan het Start Foundation Scholingsfonds verstrekt. 

2.  Indien naar het oordeel van het Start Foundation Opleidingsfonds is voldaan aan alle voorwaarden, wordt de 
vergoeding, die op grond van het gestelde in artikel 3 is toegekend, binnen dertig werkdagen na ontvangst van de 
volledige bescheiden, zoals genoemd in lid 1 van dit artikel, uitbetaald aan Werkgever. 

3.  Het recht op uitbetaling van de vergoeding vervalt, indien de bescheiden, zoals genoemd in lid 1 van dit artikel, niet 
binnen drie maanden na aanvang van de arbeidsovereenkomst door Start Foundation zijn ontvangen.

4.  Het recht op uitbetaling van de vergoeding vervalt, indien de bescheiden, zoals genoemd in lid 1 van dit artikel, niet 
binnen twee jaar na indiening van het aanvraagformulier door Start Foundation zijn ontvangen. 

5.  Vergoedingen als bedoeld in dit reglement, zullen nooit rentedragend zijn ten laste van het Start Foundation 
Scholingsfonds. 

INFORMATIEPLICHT
Artikel 5
1.  Werkgever, Kandidaat en Bemiddelingsorganisatie verplichten zich tot deelname aan de impactmonitor van Start 

Foundation. Dit houdt in dat Start Foundation partijen kan verzoeken om via een link in een e-mail een vragenlijst in 
te vullen. Het invullen hiervan zal niet meer dan vijf à tien minuten vragen.

2.  Werkgever, Kandidaat en Bemiddelingsorganisatie gaan ermee akkoord dat het hun toebehorende e-mailadres 
hiertoe wordt geregistreerd en gebruikt.

3.  Start Foundation verzamelt deze gegevens met als doel om inzicht te krijgen in het bereik en de effecten van de 
initiatieven waar Start Foundation bij betrokken is. 

4.  Alle gegevens die zijn verzameld, worden door Start Foundation nooit verstrekt aan derden. De data worden ten 
behoeve van analyses altijd geanonimiseerd, waardoor persoonlijke identificatie niet (langer) mogelijk is. Uiterlijk 
twaalf maanden na uitbetaling van de vergoeding worden alle onderzoeksdata verwijderd uit de systemen. 

GESCHILLEN
Artikel 6
1.  Op dit reglement is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die in verband met dit reglement, dan 

wel bij nadere overeenkomsten hiervan, het gevolg mochten zijn, zullen bij uitsluiting beslecht worden door de 
bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant, zulks behoudens voor zover dwingende regels van relatieve 
competentie deze keuze in de weg zouden staan.


