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“Slimmer Scholen”, het branchepro-
ject voor technische installatiebedrij-
ven, zit erop. Er komt géén vervolg. 
Europese subsidies voor scholing in 
de technische installatiebranche zijn 
vanwege de nieuwe regels nauwe-
lijks meer haalbaar.  
 
Van 20 februari tot vorige week heeft 
projectaccountant KPMG bij Batouwe 
de omvangrijke ESF-administratie over 
de jaren 2005 tot en met 2007 gecontro-
leerd. Daarbij zijn enkele fouten vastge-
steld die samen ruim onder de toege-
stane marge van maximaal 1% bleven. 
Dit betekent dat de eindrapportage van 
het project ongewijzigd naar het Agent-
schap Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid (SZW) is gegaan.   
Bedrijfsbezoeken (c.q. het controleren 
van originele facturen, bankafschriften 
en weeklijsten in de bedrijven) zijn niet  
meer uitgevoerd. 
 

Grote deelname 
Bijna alle bedrijven die zich voor “Slimmer Scholen” 
hadden aangemeld, namelijk 121 van de 125, voerden 
gedurende de projectperiode scholingsactiviteiten uit. 
Daarnaast kwamen er gedurende het project een paar 
bedrijven bij. Het Agentschap SZW had daar toestem-
ming voor gegeven. Uiteindelijk hebben de deelne-
mende bedrijven scholingkosten verantwoord voor 
exact 6580 medewerkers (gepland was scholing voor 
3600 mensen). Gemiddeld genomen realiseerden de 
bedrijven ruim 80% van hun oorspronkelijke begrotin-
gen, sommige bedrijven een stuk meer, andere wat 
minder. Daarnaast deden drie ROI’s met al hun BBL-
leerlingen mee aan “Slimmer Scholen”. 
 

Uitbetaling restant subsidie 
Het woord is nu aan het Agentschap SZW. Gezien de 
omvang van het project kan er eerst vanuit het Ministe-
rie nog een zogenoemde tweedelijnscontrole komen. 
Verwacht wordt dat de eindbeschikking van het project 
op zijn vroegst in de zomer en wellicht pas in het najaar 
volgt. Op dat moment wordt de definitieve projectsubsi-
die duidelijk en in het verlengde daarvan de exacte 
subsidie voor de deelnemende bedrijven. Zoals gebrui-
kelijk krijgen de bedrijven daarvan dan een bevestiging 
van Batouwe en van het scholingsfonds OTIB, waarna 
OTIB overgaat tot uitbetaling.  

 
Zware bevalling 
Voor een aantal bedrijven bleek “Slimmer Scholen” 
vanwege de vele Europese regeltjes een zware beval-
ling. Andere bedrijven ontwikkelden gaandeweg een 
steeds effectievere werkwijze waardoor deelname “nog 
net leuk” bleef. Desalniettemin is duidelijk dat de regel-
geving, die in essentie op het grootbedrijf is gericht, 
lastig was voor de vele kleinere en middenbedrijven in 
“Slimmer Scholen”. Hulde aan een ieder die het voor 
zichzelf toch tot een goed einde heeft gebracht !! 
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Definitieve afronding “Slimmer Scholen”  

 

Batouwe en ROI Ach-
terhoek Rivierenland 

danken allen voor de in-
tensieve samenwerking

In “Slimmer Scholen” bedroegen de scholingskosten van de bedrijven 
ruim € 5,8 miljoen, oftewel 81,2% van hun begrotingen. Daar bovenop 
kwamen de scholingskosten van BBL-leerlingen bij de drie deelnemende 
ROI’s. Procentueel wijken de soorten scholing over de gehele projectpe-
riode 2005-2007 niet af van de tendens die begin 2006 en begin 2007 
zichtbaar was. 

Kostensoorten bedrijven

Technologie + 
innovatie

49%

BBL-opleidingen 
bedrijven

15%

Persoonlijke 
ontwikkeling, 
assertiviteit, 
persoonlijke  
uitstraling

2%

Veiligheid, VCA, 
heftruck, EHBO, BHV, 

tilcursussen

12%

Personeel & 
Organisatie, 

functioneringsgesprek-
ken, salarissen, 

pensioenen

3%

Management, 
leidinggeven, 

bedrijfsvoering, 
communicatie, 

klantgericht werken, 
computercursussen

19%
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Opleidingsniveau Voor en na project

Geen vooropleiding 22 19 -3

Basisonderwijs 33 31 -2

VBO / VMBO 2065 900 -1165

Mavo 161 126 -35

Havo 65 56 -9

MBO-niveau 1 87 92 5

MBO-niveau 2 895 1468 573

MBO-niveau 3 1570 2103 533

MBO-niveau 4 1255 1338 83

HBO 427 447 20

Leeftijden (peildatum 1-1-05) MAN VROUW

< 23 jaar 1824 26
23 - 30 jaar 1125 71
31 - 40 jaar 1679 114
41 - 50 jaar 1085 69
> 50 jaar 561 26

TOTAAL 6580 personen 6274 306



© Batouwe  -  Nieuwsbrief 15, ESF3-brancheproject “Slimmer Scholen”  -  april 2008 

 

Voor de meeste bedrijven begon “Slimmer Scholen”, 
een initiatief van het ROI Achterhoek Rivierenland, in 
het najaar van 2004. Vertegenwoordigers van Batouwe 
en ROI maakten toen samen met P&O’ers of directie-
leden zo betrouwbaar mogelijke bedrijfsopleidingsplan-
nen. De plannen behelsden aanvankelijk een periode 
van twee jaar en vormden de basis van de projectbe-
groting die begin 2005 werd ingediend. 
 
Samen 1 superbedrijf 
Tot op dat moment deden alleen de allergrootste be-
drijven met enig succes een beroep op scholingssub-
sidies uit het Europees Sociaal Fonds (ESF). Voor het 
midden- en kleinbedrijf was dat niet haalbaar vanwege 
de bureaucratische en bedrijfsonvriendelijke regelge-
ving. Door in “Slimmer Scholen” net te doen alsof de 
deelnemers met hun duizenden medewerkers samen 
één superbedrijf vormden, werd de ESF-subsidie in-
eens ook haalbaar voor het MKB. 
Het projectmanagement lag bij Batouwe in Arnhem. 
Daar werd een centrale administratie ingericht en 
werden de vele formaliteiten geregistreerd en afge-
handeld waar de deelnemende bedrijven verder niet 
mee lastig gevallen zijn. Voor de bedrijven bleven er 
tóch wel genoeg bureaucratische bepalingen over !! 
 
Feestelijke projectstart 
Op 23 juni 2005, een maand na de definitieve goed-
keuring van “Slimmer Scholen”, beleefde het project 
een feestelijke start in Beekbergen. Daar waren 75 di-
recteuren, P&O’ers en andere vertegenwoordigers 
van de 125 elektro-, installatie- en ROI-bedrijven 
aanwezig. Onder toeziend oog van vertegenwoordi-
gers van het Agentschap SZW zorgde de Belgische 
“professor” dr. Guido Uyttenbroecke voor een ko-
misch-serieuze bijdrage over “denken in mogelijkhe-

den” in 
plaats van 
“in proble-
men”. Ver-
der kregen 
de bedrijven 
een “Onder-
nemersvou-
cher voor 
investeren 
in perso-
neel”. 
 

Bedrijfsontmoetingen & denktank 
Gedurende het eerste projectjaar leerde een aantal 
“Slimmer Scholen”-bedrijven veel van elkaar tijdens 
zogenoemde bedrijfsontmoetingen. Hieruit is een 
“denktank” ontstaan van middelgrote bedrijven die on-
dersteund door het scholingsfonds OTIB ook nu nog 
met regelmaat elkaar ontmoet. Op basis van eigen er-
varingen werkt deze “Denktank Slimmer Scholen” aan 
aanbevelingen (good practices) waar vooral de mid-
denbedrijven in de technische installatiebranche profijt 
van kunnen hebben. 
 

 
ESF-loket gesloten 
Een kentering in het project kwam eind oktober 2005, 
toen als donderslag bij heldere hemel het ESF-subsi-
dieloket voor nieuwe projecten werd gesloten. De slui-
ting betekende tevens dat er ook in lopende projecten 
extra kritisch werd gekeken naar uitgaven. Als gevolg 
daarvan konden Batouwe en ROI bijna geen bedrijven 
meer bezoeken en kwam de ervaringsuitwisseling in 
de “bedrijfsontmoetingen” op een lager pitje te staan. 
De jus verdween en “Slimmer Scholen” verwerd nog 
meer tot een administratief project. Doordat de subsi-
die ruimte liet voor scholing, konden de bedrijven die 
dat wensten, voor een deel ook in 2007 scholingsin-
formatie aanleveren 
 
Nieuwe ESF-periode  
Inmiddels is de nieuwe programmaperiode begonnen 
waarin bedrijven Europese subsidies kunnen aanvra-
gen voor scholing. Het beschikbare budget is echter 
verkleind en bovendien zijn de regels niet aantrekke-
lijker geworden. Integendeel. De denktank “Slimmer 
Scholen” heeft in 2007 daarom besloten geen nieuw 
project aan te vragen. Dat dit een wijs besluit was, 
blijkt uit de subsidiebeschikkingen voor 2008. Op één 
na zijn alle aanvragen uit de technische installatie-
branche dit jaar buiten de boot gevallen en daarmee 
afgewezen. 
 
 
 

Terugblik drie jaar “Slimmer Scholen” 

Bij de officiële start van “Slimmer Scholen” in juni 2005
(manipu)leerde een Belgische “professor” de aanwe-
zigen om buiten bestaande kaders te denken...

ONDERNEMERSVOUCHER
voor investeren in personeel

Vóórbeeldige bedrijven
NEMEN DEEL AAN HET ESF3-BRANCHEPROJECT

VOOR TECHNISCHE INSTALLATIEBEDRIJVEN

“SLIMMER SCHOLEN”
juni 2005

DE SCHOLING IN DEZE BEDRIJVEN WORDT 
MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR BIJDRAGEN 

UIT HET EUROPEES SOCIAAL FONDS


