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Een kans voor ondernemers
die scholing willen

Scholing voor ondernemers
Bent u een zzp’er in Amsterdam? Wilt u meer verdienen of opdrachten die beter
bij u passen? Kunt u wel een groter netwerk gebruiken en wilt u leren hoe u dit voor
elkaar krijgt? Wij bieden u een zzp-opleidingsvoucher die u verder helpt.
zzp-opleidingsvoucher
Tot 1 maart 2017 kunt u in aanmerking komen voor een zzp-opleidingsvoucher ter
waarde van €1.000,-. Met deze voucher kunt u een opleiding volgen aan een erkend
opleidingsinstituut naar keuze. De opleiding wordt met deze voucher tot €1.000,vergoed. De scholing is bedoeld om uw kansen als ondernemer te vergroten.
Voor wie is de zzp-opleidingsvoucher bedoeld?
Of u in aanmerking komt voor de zzp-opleidingsvoucher is afhankelijk van
uw inkomen en uw vermogen. Als uw inkomen lager is dan 120% van het
Sociaal Wettelijk Minimum, kunt u via de gemeente Amsterdam een zzpopleidingsvoucher toegewezen krijgen. Ook moet de verwachting zijn dat
uw bedrijf nog levensvatbaar is. Graag kijkt de gemeente samen met u of
u voor deze opleidingsvoucher in aanmerking komt.
Wat zijn de kosten?
De zzp-opleidingsvoucher is gratis.
Zzp-opleidingsvoucher aanvragen
Heeft u vragen over de voucher of wilt u weten of u in aanmerking komt, neem dan
contact op met Team Zelfstandigen van de gemeente Amsterdam of ga naar de site.

Team Zelfstandigen gemeente Amsterdam
(020) 252 60 00 • zelfstandigen@amsterdam.nl
https://www.amsterdam.nl/ondernemen/zzp/zzpopleidingsvoucher

Experiment zzp-opleidingsvoucher is een van de tien projecten binnen het
regioplan ‘Werk maken van talent’ met als doel talenten op te leiden of om
te scholen voor banen in kansrijke sectoren. Het regioplan wordt gecoör
dineerd door de Amsterdam Economic Board (werkmakenvantalent.nu).
Partners bij de uitvoering van Experiment zzp-opleidingsvoucher zijn de
gemeente Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam. Voor meer
informatie scan de QR code hiernaast. Het aantal vouchers is beperkt.

