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Sociaal Fonds 337
Het Aanvullend Sociaal Fonds van de Non-Profitsector  
(kortweg Sociaal Fonds 337)

• richt zich tot organisaties van het paritair comité 337 met  
RSZ- kengetal 139.

• draagt bij tot kwaliteitsvolle en duurzame tewerkstelling.

• organiseert opleidingen en ondersteunt organisaties.

• baseert haar aanbod op de behoeften van de non-profitsector.

FeBi vzw 
• is een overkoepelende organisatie van Federale & Brusselse  

Maribel- en Vormingsfondsen binnen de private non-profitsector.

• brengt mensen en middelen samen voor de tewerkstelling  
en opleiding van risicogroepen.

• werkt voor verschillende paritaire comités (PC): PC 330, PC 319,  
PC 329.03 en PC 337.
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Onze opleidingen

JOUW VOORDELEN

• voor alle werknemers 
• verschillende thema’s
• het hele jaar door
• gratis
• in heel België

THEMA’S

Naast de klassikale en digitale vormingssessies voorzien we tijdens 2022 ook een 
aantal ‘In Company’ vormingstitels. Dit zijn opleidingen met een vaste inhoud, 
een vaste duurtijd & een vaste opleidingsverstrekker die werkgevers laten 
doorgaan bij hen op de werkvloer (mits voorwaarden).

In onze catalogus van 2022 komen volgende thema’s aan bod:

• Bureautica en digitale media 
• Projectmanagement
• Specifieke methodieken in begeleiding/zorg
• Soft skills/persoonlijke vaardigheden
• Agressie- en conflictbeheersing
• Communicatie
• Welzijn op het werk
• Begeleidings- en zorgvaardigheden
• HRM: VTO- en competentiemanagement
• Veiligheid

INSCHRIJVEN

• Via het extranet  
www.fe-bi.org > Vormingsaanbod > Vormingsaanbod FeBi

• Heeft je organisatie nog geen login?  
Vul het aanvraagformulier in en mail het naar extranet@afosoc-vesofo.org. 

• Of vul het inschrijvingsformulier in en mail het naar vormingen@febi-vivo.org

MEER INFO? 

www.fe-bi.org/nl/vorming 
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VIVO  
VIVO vzw is het Vlaams Instituut voor Vorming en Opleiding in de social 
profit. VIVO vzw werkt samen met FeBi vzw, de koepelorganisatie 
voor Vormingsfondsen waar het Fonds337 deel van uitmaakt. Het 
vormingsaanbod 2022 is dan ook het resultaat van deze samenwerking.

Dankzij de specifieke samenwerking die het Fonds337 met VIVO aangaat, 
krijgen jouw medewerkers ook toegang tot heel wat vormingsacties die door 
VIVO georganiseerd worden.

MEER INFO? 

www.vivosocialprofit.org/thematische-websites

WERKBAAR WERK

Het thema Werkbaar werk is één van de prioriteiten van VIVO. 
Leidinggevenden en werknemers vinden tips en goede voorbeelden op 
www.waardevolwerk.be. 

Sterker op het werk door verbindende communicatie: drie formules

• open aanbod
• gratis driedaagse opleiding voor medewerkers en  

leidinggevenden 
• kennismaken met verbindende communicatie en oefenen

• individuele coaching
• ontdek hoe je de communicatie op het werk kan verbeteren 
• voor medewerkers en leidinggevenden
• met financiële tussenkomst van maximaal 100 euro per sessie
• inschrijven door het aanvraagformulier door te mailen voor  

de start van de coaching

• aanbod op maat
• gratis traject 
• op maat van jouw team: jullie noden, jullie eigenheid, …
• kies tussen een basisopleiding of een teamcoaching

Meer informatie: www.vivosocialprofit.org/aanbod-verbindende-communicatie
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Subsidies voor opleidingen op maat
Je organisatie kan 

• zelf vormingen op maat organiseren of 
• werknemers inschrijven voor één van onze opleidingen. 

Je hebt recht op een subsidie van het Sociaal Fonds 337.  

HOEVEEL?

De subsidie bedraagt maximaal (alle kosten inbegrepen)

• 12,5 euro per uur per deelnemer of 
• 125 euro per uur per groep

VOOR WIE? 

• voor alle werknemers met maximaal een diploma hoger secundair onder-
wijs

• ook voor werknemers met een hoger diploma die aan één van  
deze criteria voldoen:
• ouder dan 50 jaar 
• verminderd arbeidsgeschikt
• minder dan een jaar in dienst en op het moment van  

indiensttreding werkzoekend
• minstens 40 jaar en bedreigd met ontslag
• jonger dan 26 jaar en in opleiding via alternerend leren, IBO,  

instapstage of voltijds secundair onderwijs

HOE AANVRAGEN?

• Vul de aanvraag in, deze vindt u terug op  
www.fe-bi.org > PC 337 > Subsidieprojecten > Aanvraag indienen

• Mail de aanvraag naar fonds337@fe-bi.org

MEER INFO?

www.fe-bi.org > PC 337 > Subsidieprojecten



10

Deeltijds leren en werken
Bij deeltijds leren en werken geeft je organisatie jongeren de kans om 
een beroep  te leren. Ze krijgen een halftijds contract en gaan halftijds 
naar school. Het  Centrum Leren en Werken (CLW) geeft degelijke oplei-
dingen aan de jongeren.  

VOOR WIE?

Jongeren tussen 15 en 25 jaar die een opleiding volgen in een CLW. 

WELKE FUNCTIE? 

De functie sluit aan bij de opleiding die de jongere volgt in het CLW. De 
duur van het contract hangt af van de functie.

Voorbeelden

• administratief medewerker
• onthaalmedewerker
• onderhoudsmedewerker gebouwen

SUBSIDIES?

Het Sociaal Fonds 337 betaalt

• de leervergoeding van de Overeenkomst Alternerende Opleiding 
(OAO).

• een jaarlijkse premie van 1.500 euro per jongere als een mentor 
de jongere begeleidt (een mentor kan maximaal twee jongeren 
begeleiden).

HOE AANVRAGEN? 

Doe een aanvraag tot erkenning bij VIVO vzw. De erkenning gebeurt per 
vestiging en per opleiding. De aanvraag gebeurt via de online tool  
app.werkplekduaal.be

OPLEIDING VOOR MENTOREN

We organiseren verschillende opleidingen voor mentoren: MENTOR +. 
In deze opleiding van twee dagen verwerven de deelnemers de nodige 
inzichten, technieken en vaardigheden ter voorbereiding op hun rol als 
mentor.

MEER INFO?

• www.fe-bi.org > PC 337 > Jongeren op de werkvloer >  
Overeenkomst alternerende opleiding (OAO)  

• jongeren@fe-bi.org 
• 02 227 69 40
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Mentor van een persoon met  
een arbeidshandicap
Verwelkom je een werknemer met een arbeidshandicap (terug) in jouw team? 
Duid een mentor aan om deze werknemer te ondersteunen. Je organisatie  
krijgt een premie van het Sociaal Fonds 337 van 250 euro per maand geduren-
de zes maanden.

De mentor 

• maakt tijd vrij wanneer de medewerker start of het werk  
hervat na afwezigheid.

• verwelkomt, informeert en begeleidt de werknemer.

• draagt bij tot de inclusie van de werknemer.

MEER INFORMATIE?

www.fe-bi.org > PC 337 >  premie voor mentor van een persoon  
met handicap

Volg het laatste nieuws
• Schrijf je in op de nieuwsbrief van het Sociaal Fonds 337  

op www.fe-bi.org/nl/nieuwsbrief 

• Volg FeBi vzw op sociale media (Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube) 



Contacteer ons

fonds337@fe-bi.org  

02 227 69 37

Sainctelettesquare 13-15

1000 Brussel

Verantwoordelijke uitgever: Jonathan Chevalier

Schrijf je via 
onze website 
in op onze 
nieuwsbrief  
 

www.fe-bi.org


