
Informatie over het volgen van workshops 

POPtalk met het STAP-budget 

Hoe je het STAP-budget kunt aanvragen kun je lezen op: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leven-lang-ontwikkelen/leven-lang-

ontwikkelen-financiele-regelingen/stap-budget 

Het is mogelijk om een POPtalkworkshop, of een combinatie van twee POPtalkworkshops 

vergoed te krijgen via het STAP-budget. Op dit moment is dat alleen mogelijk bij Trudy Borst 

(Best of online). We doen er alles aan om dit ook voor de andere POPtalktrainers te regelen. 

Om zo optimaal mogelijk gebruik te kunnen maken van de vergoeding is het mogelijk om 

een combinatie van workshops te volgen. Het is dan wel noodzakelijk dat de trainer 

gecertificeerd is om deze workshops te mogen geven. Deze informatie is terug te vinden op 

de trainerspagina: https://www.poptalk.nl/trainers 

Om je in te schrijven vul je het inschrijfformulier op de website in en mailt deze naar de 

betreffende trainer. In je mail vermeld je duidelijk dat je de workshop(s) wilt volgen met het 

STAP-budget. Vervolgens ontvang je van de trainer het STAP-aanmeldbewijs waarmee jij je 

STAP-budget kunt aanvragen en na toekenning je inschrijving definitief wordt. Wordt het 

STAP-budget niet toegekend dan kun je het in een latere ronde weer proberen of je 

annuleert je inschrijving bij de trainer. 

Bij iedere workshop ontvang je een certificaat met daarop de accreditatiepunten van het SKJ 

of het Registerplein. Ook ontvang je een materialenpakket. 

Per 01 september (de eerstvolgende ronde) kun je je aanvraag weer doen. Zorg dat je je op 

tijd inschrijft zodat jij tijdig je aanmeldbewijs met jouw unieke inschrijfnummer ontvangt. Er 

is helaas maar beperkt budget beschikbaar. Tip: Zorg dat je ingelogd bent op het tijdstip dat 

het budget verdeeld wordt. In juli was het budget binnen 2,5 uur op! 

Dit zijn de workshops(combi’s) die Trudy aanbiedt: 

POPtalk Basis 

POPtalk Rouw&Verlies 

POPtalk7! 

POPtalk Basis/Rouw&Verlies combi 

POPtalk Basis/POPtalk7! Combi 

POPtalk Rouw&Verlies/POPtalk7! combi.  

De workshops van POPtalk Basis en POPtalk Rouw&Verlies zijn ook online te volgen. Kijk 

voor data en kosten op: https://www.poptalk.nl/trainers/trudy-borst  
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