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Meer dan alleen geld

Dat de ESF 3-subsidie meer dan alleen geld 

heeft opgeleverd voor de bedrijven, bewijst 

het succes van het project. Steenbruggen: 

‘De bedrijven hebben veel van elkaar 

geleerd tijdens de speciale bedrijfsontmoe-

tingen. Daaruit is een denktank ontstaan 

die ondersteund wordt door het scholings-

fonds OTIB. Deze denktank komt nu ook 

nog regelmatig bij elkaar. Daarnaast hebben 

bedrijven geleerd om hun scholingsadmini-

stratie te verbeteren en zo kritischer te 

kijken naar hun scholingskosten.’ 

De ESF 3-subsidie leverde niet alleen geld op,  

het bevorderde ook de samenwerking tussen  

de deelnemende bedrijven in de regio.

Eén groot superbedrijf

Veel grote bedrijven maken gebruik 

van de ESF-subsidie om opleiding en 

ontwikkeling te bevorderen. Voor 

kleine bedrijven is dit minder mak-

kelijk door gebrek aan de juiste 

middelen om zo’n subsidie aan te 

vragen. In de regio Gelderland en 

Overijssel bundelden daarom ruim 

120 bedrijven hun krachten. Samen 

vormden ze één groot bedrijf. 

Adviesbureau Batouwe uit Arnhem 

coördineerde dit ‘Slimmer Scholen’ 

project, samen met het Regionaal 

Opleidingsbedrijf Installatietechniek 

(ROI) Achterhoek Rivierenland uit 

Didam. Daarnaast werden de deel-

nemende bedrijven ondersteund. 

Dankzij de ESF 3-subsidie konden techni-

sche installatiebedrijven uit het MKB zorgen 

voor competente medewerkers die nodig 

zijn om het innovatieve vermogen en de 

arbeidsproductiviteit van hun bedrijven te 

bevorderen. Anton van Grunsven, vanuit 

Batouwe verantwoordelijk voor de  

projectadministratie van ‘Slimmer Scholen’: 

‘In totaal zijn 6.580 medewerkers van de 

122 deelnemende bedrijven geschoold,  

terwijl we waren uitgegaan van 3.600 

mensen! Daarnaast realiseerden de deel-

nemende bedrijven ruim 80 procent van 

hun oorspronkelijke begrotingen.’

Vraaggestuurd leren

Het project ‘Slimmer Scholen’ kenmerkt 

zich door vraaggestuurd onderwijs. De 

meeste scholingsfondsen bieden aanbod-

gestuurd leren aan; cursusaanbod waaruit 

bedrijven kunnen kiezen. Projectleider Joke 

Steenbruggen van Batouwe zegt hierover: 

‘Dit project was juist zodanig bedacht en 

georganiseerd dat nagenoeg alle scholings-

vragen van werknemers en werkgevers 

onder de subsidieregeling konden worden 

gebracht, inclusief opleidingswensen die  

tijdens het project spontaan ontstonden.  

Van ketelcursussen tot management-

trainingen!’

Naam project 

‘Slimmer Scholen’, 

Brancheproject Technische 

Installatiebedrijven 

Oost-Nederland

Aanvrager 

Scholingsfonds OTIB

Looptijd 

01-01-2005 t/m 31-12-2007

Doelstelling 

Het professionaliseren 

(ontwikkelen en invoeren)  

van het opleidingsbeleid bij 

125 voornamelijk MKB-

bedrijven in de installatie-

branche en het scholen van 

werknemers en werkgevers.

Aantal deelnemers

122 bedrijven, 6.580 personen.

Aangevraagde subsidie

€ 5.094.273,00

Voornaamste resultaat

Er hebben aan dit project  

122 bedrijven uit het MKB 

deelgenomen. Van de 8.000 

medewerkers volgden 6.580 

personen een opleiding of 

cursus op basis van bedrijfs-

opleidingsplannen, ontwikke-

lingsgesprekken en POP’s. 

MKB gebruikt ESF 3-subsidie om medewerkers te scholen
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