
 
STAP-garantie voor opleidingen van de WWZ Academie 

 

Wat is het STAP budget? 

STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarkt Positie. Jaarlijks kun je een budget aanvragen van 

maximaal € 1.000 voor een beroepsopleiding. Door ons NRTO Keurmerk is de WWZ Academie al 

direct in maart 2022 toegevoegd aan het STAP-register. Eens per twee maanden is er de gelegenheid 

om deze subsidie aan te vragen. We hebben al ervaren dat dit budget binnen drie dagen op is. 

 

STAP-garantie 

Wij hebben het geluk dat we als WWZ Academie in 2022, naast STAP, de beschikking hebben over de 

subsidie NL Leert Door. Dit biedt ons dit jaar de mogelijkheid om jou de STAP-garantie te bieden 

zodat je er altijd zeker van bent dat je die € 1.000 korting krijgt.  

 

Je volgt hiervoor de volgende stappen: 

1. Vraag een adviesgesprek aan bij Helene, Debbie of Venhar via 

h.henckens@wwzconsultancy.nl of bel hen via 06 22 16 71 53. 

2. Naar aanleiding van de uitkomst van dat adviesgesprek krijg je de link naar het STAP 

aanmeldformulier voor de door jou gekozen opleiding. Vul dat volledig in en mail het naar 

Irene Put via stap@wwzconsultancy.nl 

3. Irene zorgt ervoor dat jij op de lijst komt voor de vooraanmeldingen zodat je al voor het 

STAP-tijdvak wordt aangemeld in het STAP-register. Mail je aanmeldformulier uiterlijk twee 

dagen vooraf aan de eerste dag van de STAP-maand naar stap@wwzconsultancy.nl. 

4. Geef bij Irene in de mail aan dat je wilt deelnemen aan de STAP-garantie.  

5. Log direct op de eerste dag van het STAP-tijdvak in met je DigiD in het STAP-register en 

voer je studentnummer in. Dat studentnummer heb je dan van ons gekregen.  

6. Je hoort binnen vier weken van het UWV of het STAP-budget aan jou is toegekend. Wij 

kunnen dat dan ook zien in het register. 

7. Als het je niet lukt om het STAP-budget te krijgen en we hebben in het systeem gezien dat je 

hiervoor wel je best hebt gedaan, dan krijg je evengoed van ons een STAP-korting van 

€1.000, met de voorwaarden van NL Leert Door. Wij zullen je dan hierover verder 

informeren. 
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