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Regeling: ontwikkelen HR-professional 

Looptijd : 1 maart 2017 tot en met 30 juni 2021 
 
Aanbod voor metalektrobedrijven 
Als HR-professional staat u voor complexe vraagstukken om trends en ontwikkelingen op het gebied 
van vergrijzing, ontgroening, automatisering en robotisering het hoofd te bieden. Bent u in staat om 
deze trends te vertalen naar de mogelijkheden voor uw organisatie? Wat betekenen deze trends 
bijvoorbeeld voor het aantrekken en behouden van talentvolle medewerkers?  
Welke competenties heeft uw organisatie nodig voor nu en in de (nabije) toekomst? En hoe kunnen 
kwaliteiten van medewerkers optimaal worden benut en ontwikkeld? Omgaan met deze vraagstukken 
vraagt om een heldere positie van hr. A+O wil HR-professionals de mogelijkheid bieden zich verder te 
ontwikkelen binnen de vraagstukken op het HR-vakgebied zodat zij in staat zijn om hr goed op de kaart 
te zetten binnen hun bedrijf. De vergoeding is beschikbaar voor deelname aan externe activiteiten zoals 
coaching, een leergang, training, seminar, cursus of advies. 

 
De vergoeding bedraagt 90% van de te maken externe kosten tot een maximum van €4.500,- per HR-
medewerker per kalenderjaar.  
 

Voorwaarden 
− Per HR-professional kunnen maximaal 2 aanvragen per kalenderjaar worden ingediend voor 

deelname aan externe activiteiten zoals coaching, een leergang, training, seminar, cursus of advies 
gericht op de professionalisering van de hr-professional.  

− De maximale doorlooptijd van een activiteit is 12 maanden vanaf startdatum van de activiteit. 
− De activiteit wordt afgesloten met een van deelname.  
− Het maximale vergoedingsbedrag van € 4.500,- is van toepassing op het totaal van aanvragen 

per HR-professional per kalenderjaar.  
− Voorfinanciering van de kosten vindt plaats door de werkgever. Btw op externe kosten kan niet 

worden doorberekend aan A+O. 
 

Aanvragen? 
1. Werkgever vraagt aan voor het einde van de activiteit echter binnen 6 maanden na start van 

de activiteit. Het aanvraagformulier staat op Mijn A+O (*). 
(*) Budgetuitputting kan reden zijn voor afwijzing van de aanvraag. 

 
Declareren?  

1. Werkgever dient na afronding van de activiteit, binnen 3 maanden, het declaratieformulier in op 
Mijn A+O.  

2. Werkgever uploadt de factuur met de externe kosten voor de uitgevoerde activiteit met hierop de 
naam van de werkgever, medewerker, uitgevoerde activiteit en uitvoeringstermijn mee bij de 
declaratie.  

 
Begripsdefinities 
Klik hier 
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