
 

Subsidieregeling Tegemoetkoming Cursuskosten (TC) 
Eind 2016 is er onverwacht een grote hoeveelheid subsidieaanvragen bij KIKK recreatie 
ingediend. Het beschikbare budget voor een tegemoetkoming in de cursuskosten (TC) 
bleek daardoor niet toereikend te zijn. Omdat deze grote hoeveelheid niet (te) voorzien 
was heeft het bestuur van KIKK recreatie toen uit coulance besloten dat 
subsidieverzoeken toch konden worden ingediend, zij het ten laste van het budget van 
2017. 
 
Het stimuleren van beroepsgerichte scholing is een van de belangrijkste doelstellingen 
van KIKK recreatie. De subsidieregeling voor beroepsgericht cursorisch onderwijs is zeer 
succesvol, met name werkgevers blijken de weg naar de regeling te vinden. KIKK 
recreatie monitort de regeling constant en ook in het jaar 2017 lijkt het aantal 
subsidieaanvragen het gereserveerde budget te overtreffen. Momenteel is ruim de helft 
van de beschikbare middelen voor 2017 de tegemoetkomingsregeling cursuskosten al 
toegekend.  
 
In de Fonds-cao Recreatie zijn onder andere de uitgangspunten en reglementen van 
de subsidieregeling TC vastgelegd. Een van de uitgangspunten van de regeling is de 
zogenaamde op = op-regeling. Dit betekent in de praktijk dat subsidieaanvragen 
worden behandeld (en toegekend) in volgorde van binnenkomst. En dat subsidies 
verstrekt worden zolang daarvoor voldoende budget beschikbaar is (zie bijlage 3 en 4 
van de Fonds-cao, artikel 5, lid 4).   
 
Op 11 april 2017 heeft het bestuur van KIKK recreatie de stand van zaken met 
betrekking tot de subsidieregeling besproken. Daar is onder meer besloten om in 2017 
de uitgangspunten van de Fonds-cao te volgen, wat betekent dat de op = op-regeling 
wordt gehanteerd in 2017 
 
Dit besluit kan consequenties hebben voor de toekenning van subsidies. Wij willen u er 
nu al op wijzen dat in de loop van het jaar de mogelijkheid bestaat dat een 
aangevraagde subsidie niet kan worden toegekend, omdat het plafond van het 
beschikbare budget is bereikt.  
 
Op basis van de ervaringen van 2016 weten we ook dat het mogelijk is dat er in korte 
tijd zeer grote aantallen subsidieaanvragen kunnen worden ingediend. In een dergelijke 
situatie kan het budget zeer snel teruglopen.  
 
Om u als gebruiker van de subsidieregelingen hierover zo goed mogelijk te informeren, is 
er vanaf heden een ‘teller’ op www.recreatieacademy.nl/home.aspx zichtbaar. 
Deze teller geeft u inzicht in de nog beschikbare subsidie. Houdt u er wel rekening mee 
dat er altijd al een hoeveelheid aanvragen in behandeling is en de teller wel een 
betrouwbare indicatie geeft, maar geen realtime informatie.  
 


