
 

Subsidie aanvragen bij SOOB Subsidiepunt? Houd het personeelsnummer bij de hand!  

Op 25 mei is de wetgeving over de bescherming van persoonsgegevens aangepast. Concreet betekent dit dat 
rechten met betrekking tot privacy en de beveiliging van gegevens zijn uitgebreid en de bescherming van 
persoonlijke informatie is verbeterd. Meer informatie over ons privacybeleid vindt u hier. 

Eén van de gevolgen van de veranderde wetgeving is dat wij niet langer het BSN-nummer van uw werknemers 
mogen vastleggen. Als gebruiker van SOOB Subsidiepunt verandert er daarom iets bij het aanvragen van 
subsidie voor opleidingen.  

Subsidie aanvragen voor bestaande medewerkers 

In de subsidieaanvraag vragen we vanaf 12 juni niet meer naar het BSN-nummer van uw medewerkers. In plaats 
daarvan vragen we u om het personeelsnummer van uw medewerkers in te vullen. Dit is het nummer dat op de 
loonstrook van de medewerkers staat. Vraagt uw opleider ook subsidie aan namens uw organisatie? Deel de 
personeelsnummers dan ook met de opleider.  

Voor het verstrekken van de subsidie is het belangrijk dat het door u opgegeven personeelsnummer in de 
subsidieaanvraag hetzelfde is als het personeelsnummer op de loonstrook van de medewerker. 

Subsidie aanvragen voor zij-instromers en doorstromers 

Wilt u subsidie aanvragen voor zij-instromers die nog niet bij u werken? Zij hebben nog geen personeelsnummer 
omdat ze pas na het afronden van de opleiding bij u in dienst treden. Daarom ontvangt u per e-mail een uniek ID-
nummer dat gekoppeld is aan de kandidaat. Dit nummer kunt u gebruiken bij het aanvragen van de subsidie.  

Het invullen van het unieke ID-nummer geldt ook voor doorstromers. U ontvangt daarom ook voor een 
doorstromer een e-mail met een uniek ID-nummer. Dit vult u in bij aanvragen van de subsidie 

• Is een kandidaat al getest en stapt de kandidaat tijdens opleiding over naar een andere werkgever? Dan 
is het ID- nummer van de kandidaat nog altijd van toepassing. 

• Is de kandidaat (zij-instroom of doorstroom) al bezig met een (deel)opleiding? Dan ontvangt u een e-mail 
met daarin het ID-nummer van de kandidaat. 

• Is de zij-instromer eenmaal bij u in dienst en wilt u subsidie aanvragen voor bijvoorbeeld ADR, dan kunt 
u gewoon het personeelsnummer gebruiken bij het aanvragen van subsidie. 

• Wilt u subsidie aanvragen maar heeft u geen ID-nummer ontvangen? Neem dan contact op met ons 
Mobiliteitscentrum via mobiliteit@stlwerkt.nl of via 088-2596106. Zij kunnen u verder helpen. 

Aanpassing van subsidiereglement branchekwalificerende en themagerichte opleidingen 

In verband met het vervallen van het BSN-nummer is het subsidiereglement aangepast. In artikel 10.2 werd 
gemeld dat het BSN-nummer verstrekt moest worden. Dit is vervangen door het personeelsnummer. Bekijk het 
reglement. 
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