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Samen leren Slimmer te registreren
Wat komt er allemaal kijken bij het maken van
een bedrijfsopleidingsplan? Wie is bij opleidingen
wáárvoor verantwoordelijk? En hoe voer je persoonlijke ontwikkelingsgesprekken met medewerkers?
Het waren enkele vragen die – in vogelvlucht –
aan de orde kwamen tijdens de eerste drie ontmoetingen van contactpersonen van het ESF3brancheproject Slimmer Scholen, eind februari.
Het waren nuttige bijeenkomsten, aldus een
groot deel van de in totaal 40 bezoekers. De komende twee jaar zullen er zeker meer van dergelijke bedrijfsontmoetingen komen
om de genoemde onderwerpen
verder uit te diepen.

2. Het opzetten van een registratiemodel, gekoppeld aan een (bedrijfs)opleidingsplan.
3. Het aanleveren van bewijsstukken ten behoeve van de centrale projectadministratie.
De bijeenkomsten op woensdag 23 maart (13.30 16.30 in Rijssen), donderdagochtend 24 maart
(9.00-12.00 in Elst Gld) en dinsdagmiddag 29
maart (13.30 - 16.30 uur in Doetinchem) zijn
vooral bedoeld voor de grote(re) bedrijven; de
avond op 29 maart (19.30 - 21.30) in Doetinchem
is meer voor de kleine(re) bedrijven.

Geen beren op de weg
Tijdens de bijeenkomsten bleek
echter ook duidelijk dat sommige
bedrijven erg worstelen met de administratieve spelregels vanuit
“Brussel”. Die spelregels zijn streng,
maar er is geen reden beren op de
weg te zien. Vandaar dat er eind
maart opnieuw enkele bedrijfsontmoetingen komen. Dit keer is de
context het “Samen Slimmer registreren” van uitgevoerde opleidingen binnen de bedrijven. Net als de
eerste keer zullen de groepen niet
te groot worden. Dus mocht er te
veel belangstelling zijn, dan komen
er extra bijeenkomsten in april.

Ontmoetingen 23, 24
en 29 maart

De eerste bedrijfsontmoeting “Slimmer leren van en met elkaar”
op 22 februari bij Bouwhof Citadel in Rijssen leidde tot diepgaande groepsdiscussies.

De volgende onderwerpen komen aan de orde
tijdens “Samen Slimmer registreren”:
1. De principes van Europese subsidies: alleen
voor kosten die samenhangen met scholing
en die noodzakelijk, reëel en bewijsbaar zijn.
VERTROUWELIJKHEID
Batouwe, het ROI-Servicepunt, het scholingsfonds OTIB en het Agentschap SZW
gaan vertrouwelijk met alle bedrijfsspecifieke
gegevens om, waaronder lonen en kosten.
Post- en email-adressen worden alleen in
het kader van dit project gebruikt.
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Deelname is gratis, maar niet vrijblijvend. Wie zo
slim is zich aan te melden, wordt ook verwacht!
Opgeven kan via het bijgesloten faxformulier. Eigen onderwerpen of vragen die u wenst in te
brengen, kunt u op dit formulier vermelden of
vooraf mailen naar esf3@batouwe.nl !
Uiterlijk 18 maart ontvangt u de definitieve uitnodiging voor “Samen Slimmer registreren”.

Voor vragen of advies:
Bel Batouwe (026 - 445.44.85) of
het ROI-Servicepunt (0314 - 36.07.07)
of mail naar: es f3@ba touw e .n l
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Slimmer in de regio: APK-woningen
Een doel van het ESF3-brancheproject voor
technische installatiebedrijven is scholing dichter
bij bedrijven en medewerkers te halen. Slimmer
Scholen in de regio dus. Momenteel wordt daarom gewerkt, deels op basis van opleidingsplannen in bedrijven, aan een concreet aanbod in de
regio van een aantal vaker gevraagde cursussen.
Vast staat al dat vanaf april in de plaatsen
Doetinchem, Elst (Gld), Hengelo (O), Tiel, Apeldoorn en Zwolle de nieuwe cursus “Veilig Thuis
Keur” (APK-woningen) conform NTA-8025 wordt
uitgevoerd. Deze driedaagse cursus, een initiatief
van het scholingsfonds OTIB, past uitstekend bij
het streven van Slimmer scholen in de regio.
De doelen van de APK-cursus zijn:
- informatie over de NTA-8025 procedures;

- inzicht in installaties op elektra, gas, ventilatie
en water;
- het kunnen verrichten van inspecties aan installaties en voorzieningen;
- beoordelen en rapporteren conform NTA8025.
NTA-8025 schrijft voor dat een zelfstandige inspecteur minimaal WEB-niveau 2 (monteur) op
de disciplines gas, water en elektrotechniek
moet zijn geschoold.
Een inschrijfformulier is verkrijgbaar bij het ROI
Achterhoek Rivierenland via info@roi-ar.nl.
Concrete data voor de APK-cursus komen in
de volgende Nieuwsbrief te staan.
In de volgende Nieuwsbrief ook aandacht voor
ander actueel cursusaanbod in de regio.

Vuistregels ESF3-brancheproject Slimmer Scholen
1. Kosten hangen samen met scholing
of scholingsplanning (cursuskosten,
loonkosten of overige kosten zoals
POP-gesprekken en maken van opleidingsplannen). De scholing is bedoeld
om de inzetbaarheid van medewerkers te verbeteren en verbreden.
Branche-erkenning is verplicht.
2. Kosten zijn noodzakelijk en reëel
(niet te hoog, dus marktconform)
3. Kosten zijn waterdicht bewijsbaar.
Bewijzen zijn onder meer: facturen
plus betalingsbewijzen, deugdelijk en
dubbel ondertekende presentielijsten,
getekende weekstaten, loonstroken,
kopieën van diploma’s en certificaten,
gespreksverslagen van POP-gesprekken, etc. etc.

SCHOLING

Bewijs

Geen of onvoldoende bewijs

Cursuskosten

Loonkosten

Overige kosten

Factuur

Presentielijst

Bewijzen

Betaalbewijs

Weekstaat

Het lijkt voor sommigen even ingewikkeld,
maar het is vooral een manier van werken.

Originelen opsturen
De centrale administratie van het ESF3-project
Slimmer Scholen is bij Batouwe, postbus 5386
in Arnhem. Alle stukken, liefst de originelen, sturen de bedrijven per post naar Batouwe. In overleg met de projectaccountant wordt beslist of het
bewijsmateriaal voldoende is voor subsidieverstrekking.

Subsidie

Loonstrook

Subsidie

geen misbruik wordt gemaakt van gemeenschapsgeld (bijvoorbeeld door prijsopdrijving). Het
bedrijf moet dan bijvoorbeeld minstens drie offertes opvragen of tarieven met andere cursusgidsen vergelijken. ROI-Servicepunt en Batouwe
kunnen bedrijven hierbij helpen. Belangrijk: offertes aanvragen moet altijd vóóraf, dus voordat u
een definitieve keuze voor een cursus maakt.

Vooraf offertes aanvragen
Bij de meeste normale cursussen zal de cursusprijs niet te hoog zijn. Dat geldt zeker voor alle
cursussen uit de OTIB-cursusgids.
Voor veel andere opleidingen en voor maatcursussen vraagt Brussel echter bewijzen dat er
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Geen kosten

Wel kosten
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