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SSFG Regeling tegemoetkoming stagevergoeding mbo-stagiairs
1. Per 1 september 2017 kan een gezondheidscentrum in aanmerking komen voor een
tegemoetkoming stagevergoeding MBO-stagiairs.
2. Voor een tegemoetkoming op basis van deze regeling komt in aanmerking een
gezondheidscentrum dat onder de werkingssfeer van de Cao Gezondheidscentra/AHG
valt, lid is van InEen en de werkgeversbijdrage aan SSFG volledig heeft betaald.
3. Onder een MBO-stagiair wordt verstaan een student die een opleiding volgt voor een
MBO-diploma in een van de beroepen assisterende in de gezondheidszorg, daartoe
ingeschreven is bij een erkende opleiding en in het kader van zijn/haar opleiding stage
loopt bij een gezondheidscentrum. De stagiair heeft aanspraak op een stagevergoeding
€ 150,- bruto per maand voor een stage van 15 uur per week of meer en €100,= bruto per
maand voor een stage van minder dan 15 uur per week.
4. Het gezondheidscentrum dat een stagiair heeft begeleid in het kader van de opleiding
komt in aanmerking voor een tegemoetkoming in de loonkosten van de stagiair. Het
SSFG betaalt de tegemoetkoming in de stagevergoeding achteraf, nadat de stage door
de student is voltooid. Het gezondheidscentrum kan de tegemoetkoming declareren na
afloop van de stage.
5. Het gezondheidscentrum kan de tegemoetkoming bij SSFG binnen zes maanden na
afloop van de stage declareren met gebruikmaking van het door SSFG voorgeschreven
(digitale) declaratieformulier. De declaratie wordt door of namens de bestuurder van het
gezondheidscentrum voor akkoord getekend. SSFG kan het gezondheidscentrum
eventueel vragen de aanvraag te onderbouwen met bewijsstukken.
6. Het SSFG beslist zo snel mogelijk over de toekenning van de tegemoetkoming nadat de
declaratie door SSFG is ontvangen. De uitbetaling van de door de SSFG toegekende
tegemoetkoming voor één of meerdere stagiairs vindt zo snel mogelijk plaats na de
toekenning van de tegemoetkoming door SSFG.
7. Tegen een besluit van SSFG om de tegemoetkoming in de stagevergoeding niet toe te
kennen kan het gezondheidscentrum binnen 6 weken na dagtekening van dit besluit van
SSFG bezwaar aantekenen bij het bestuur van SSFG.
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