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Officiële sein voor project bijna op groen
Vele honderden medewerkers van
bedrijven die meedoen aan het
ESF3-brancheproject Slimmer
Scholen, hebben de afgelopen
maanden scholing gevolgd. Ook
sturen tal van bedrijven al maandenlang trouw presentielijsten,
facturen en betalingsbewijzen
naar Batouwe in Arnhem. Ze doen
dit hoewel het project formeel nog
steeds niet is goedgekeurd. Maar
niet getreurd: het kan nu niet lang
meer duren voordat officieel het
startsein op groen gaat.
Daags voor Pasen, op goede vrijdag 25 maart, was een zware delegatie van het Agentschap SZW
(Sociale Zaken en Werkgelegenheid) te gast bij Batouwe in
Arnhem. Dit Agentschap beoorDe stuurgroep van het ESF3-brancheproject poseert bij Batouwe
deelt en beschikt in Nederland
in Arnhem. Van links naar rechts: Rinske Groot Nibbelink (ROI),
aanvragen voor Europese subsiJoke Steenbruggen (Batouwe), Jan van Ooyhuizen (OTIB), Ron
dies. Ook vertegenwoordigers van van Stralendorff (ROI) en Anton van Grunsven (Batouwe).
het ROI Achterhoek Rivierenland,
OTIB en de projectaccountant waren bij het overleg aanwezig.
ROC’s en presentielijsten
Hoewel er zeker kritische vragen werden gesteld,
In februari en maart is er in het project Slimmer
was de algehele indruk na drie uur vergaderen:
Scholen veel contact geweest met directies van
“Yes! Die goedkeuring komt er!”
een aantal ROC’s in Gelderland en Overijssel.
Volgens de delegatie van het Agentschap SZW is Voor een deel had dat te maken met de weigeSlimmer Scholen een “majeur project” waarmee
ring van sommige ROC-docenten om tijdens lesniet alleen de deelnemende bedrijven maar ook
dagen presentielijsten te ondertekenen van BBLhet Agentschap zelf goede sier hoopt te maken.
leerlingen. Voor een ander deel was extra overleg nodig als gevolg van de brieven die bedrijven
Wel is duidelijk dat “Brussel” bevreesd blijft voor
naar de ROC’s hadden geschreven over het
onnodig hoge kosten. Het vóóraf opvragen van
drie offertes bij minder gangbare cursussen en bij “verbod op dubbelfinanciering”.
bedrijfsscholing blijft daarom absoluut vereist.
In overleg met het Agentschap SZW is nu vastZodra – hopelijk over enkele weken – de definigelegd dat ROC’s best hun eigen subsidieprojectieve projectgoedkeuring bekend is, krijgen alle
ten mogen uitvoeren zolang ze voor die eigen
contactpersonen direct een mail.
projecten geen kosten in rekening brengen bij

Voor informatie 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
Schroom niet ons vragen te stellen:
wij komen graag bij u langs!!

©

bedrijven. Medewerkers van bedrijven mogen
dus deelnemen in twee subsidieprojecten zolang
het maar om verschillende activiteiten en verschillende kosten gaan.
Op hun beurt hebben de ROC’s toegezegd dat
ze mee zullen werken aan het ondertekenen van
presentielijsten. Bedrijven die hiermee toch problemen ondervinden, kunnen contact opnemen
met het projectmanagement van Slimmer Scholen bij Batouwe (026-4454485).
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Slimmer Scholen dicht “bij huis”
Slimmer Scholen in de regio is een belangrijk
doel van dit ESF3-brancheproject voor technische installatiebedrijven. Kortom: scholing dichter
bij bedrijven en medewerkers halen. De afgelopen weken is deels op basis van opleidingsplannen in bedrijven een regionaal aanbod van vaker
gevraagde cursussen samengesteld.

Zo gaat vanaf komend najaar in Apeldoorn,
Doetinchem en Tiel de nieuwe cursus “Veilig
Thuis Keur” (APK-woningen) conform NTA8025 van start. Deze driedaagse cursus is een
initiatief van het scholingsfonds OTIB en past
uitstekend bij het streven van Slimmer scholen
in de regio.

Cursusaanbod 2005

Nr

Periode

Veilig Thuis Keur; APK-W

OTIB, 3 dagen

september/december Apeldoorn, Doetinchem, Tiel

Autogeen buislassen

B2200, 5 dagen

Gehele jaar

Apeldoorn, Doetinchem, Elst,
Hengelo, Tiel, Zwolle

Tig-lassen staal

B3230, 5 dagen

Gehele jaar

Apeldoorn, Doetinchem, Elst,
Hengelo, Tiel, Zwolle

Be-verwerken titaanzink

E3210, 4 dagen

Gehele jaar

Apeldoorn, Doetinchem, Elst,
Hengelo, Tiel, Zwolle

Onderhoud gastoestellen

C2230, 3 dagen Juni/oktober

Apeldoorn, Doetinchem, Tiel

Gebruik universeelmeter

C2310, 1 dag

Apeldoorn, Doetinchem, Tiel

Praktisch meten

C2330, 2 dagen juni/december

Apeldoorn, Doetinchem, Tiel

Rugbesparend werken

H3420, 2 dagen september / oktober

Apeldoorn, Doetinchem, Tiel

Klantgericht optreden

H2200, 1 dag

september/oktober

Apeldoorn, Doetinchem, Tiel

Praktijktraining installatie- of
elektrotechniek

ROI

Gehele jaar

Apeldoorn, Doetinchem, Elst,
Hengelo, Tiel, Zwolle

Juni/december

Uitvoeringslokatie

Aanmelden kan vanaf nu; de aanmeldingen worden in principe behandeld in volgorde van binnenkomst. Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar bij het ROI Achterhoek Rivierenland via info@roi-ar.nl,
bij ROI Oost in Apeldoorn via info@roi-oost.nl en bij het ROI Utrecht via info@roi-utrecht.nl.

__________________________________________________
Bril van de accountant
De “bril van de accountant” stond centraal tijdens de tweede reeks bedrijfsontmoetingen eind
maart in Rijssen, Elst (Gld.) en Doetinchem.
Vertegenwoordigers van in totaal vijftig bedrijven
kregen de nodige praktische handreikingen
aangedragen om slimmer om te gaan met de
administratieve “last” van een ESF-project. Een
belangrijke tip was om niet alles in één keer te
willen, maar het registreren van scholingsgegevens stap voor stap op te pakken.

Rekenen achter de komma
De inschatting van ROI-Servicepunt en Batouwe
is dat sommige deelnemers aan Slimmer Scholen te veel tijd kwijt zijn met “rekenen achter de
komma”. In het project is subsidie mogelijk voor
alle kosten die samenhangen met scholing.
Maar sommige kosten, bijvoorbeeld voor kilome-

ters of administratieve handelingen, zijn zeer
lastig te bewijzen. Sterker nog: het bewijzen
kost soms meer tijd en geld dan het aan subsidie oplevert.
Advies: kies – zeker in het begin – voor de gemakkelijke weg. Een cursusfactuur + betalingsbewijs + deelnamebewijs (certificaat) levert relatief gezien de meeste subsidie op.

Controleer gegevens
We kunnen het niet vaak genoeg benadrukken:
Europese subsidies zijn gemeenschapsgeld en
daar moeten we zorgvuldig mee omgaan. Advies aan P&O’ers en administraties van bedrijven: controleer facturen, presentielijsten en
weekstaten voordat u ze naar Batouwe stuurt.
Vermijd klakkeloos ondertekenen en laat merken dat u ook uw eigen controles serieus neemt.

VERTROUWELIJKHEID
Batouwe, het ROI-Servicepunt, OTIB en het
Agentschap SZW gaan vertrouwelijk om met
alle bedrijfsspecifieke gegevens, waaronder
lonen, kosten en persoonlijke adressen.
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