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GOEDGEKEURD !!!
Begin vorige week konden we het de deelnemende bedrijven en overige belangstellenden
al per e-mail melden: het ESF3-branchescholingsproject Slimmer Scholen, waaraan ruim
125 bedrijven deelnemen, is definitief goedgekeurd door het Agentschap SZW. Dit agentschap van het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid beoordeelt en beschikt in
Nederland de aanvragen voor Europese subsidies voor scholingsprojecten.
De goedkeuring was – in hoofdlijnen – verwacht. Tijdens een beoordelingsbezoek eind
maart sprak een delegatie van het Agentschap
al van een “majeur project” waarmee velen
goede sier zouden kunnen maken.

Aanhangerrijbewijs
Toch betekende de projectgoedkeuring voor
sommige bedrijven een lichte teleurstelling.
Van de vele, vele honderden geplande opleidingen werd juist rijbewijs E achter B (het
aanhangerrijbewijs) door het Agentschap geschrapt. Dat gold ook voor OR-cursussen,
maar dat kwam minder onverwacht. Het aanhangwagenrijbewijs, dat door de branche is
erkend maar dus niet door “Brussel”, stond bij
nogal wat medewerkers op het verlanglijstje.
Ook een ander onderwerp van discussie pakte
wat minder positief uit: directeur/ eigenaren van
bedrijven mogen voor hun eigen cursustijd in het
project alleen rekenen met het wettelijke minimumloon en dat is inderdaad minimaal.

Deelnamevouchers
Over het geheel genomen heerst er echter grote
vreugde over de uiteindelijke en nagenoeg ongeschonden goedkeuring na bijna een jaar van
voorbereidingen. Dat bleek ook wel uit de tiental-

len felicitaties die na het bekend worden van het
nieuws binnenstroomden bij esf3@batouwe.nl.
Op 23 juni wordt in Beekbergen voor alle deelnemende bedrijven het officiële startsein voor het
project gegeven. De directies van de bedrijven
krijgen dan tegelijkertijd een deelnamecertificaat
overhandigd. De bijeenkomst wordt bijgewoond
door een vertegenwoordiging vanuit het Agentschap. Uit Brussel komt bovendien professor UitdenBroecke die bekendstaat om zijn uitgesproken visies op scholing van medewerkers. De uitnodigingen gaan rond deze tijd de deur uit.

Voor informatie of advies:

Unieke elementen

Bel Batouwe (026 - 445.44.85) of
het ROI-Servicepunt (0314 - 36.07.07)
of mail naar: es f3@ba touw e .n l

Slimmer Scholen is onder meer zo positief ontvangen vanwege vele unieke elementen. Zo kent
het project een hoog MKB-gehalte. Normaal gesproken zijn projecten met Europese subsidies
alleen bereikbaar voor het grootbedrijf.

Schroom niet ons vragen te stellen:
wij komen graag bij u langs!!
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De vlag kan definitief in top nu het ESF3-branchescholingsproject Slimmer Scholen is goedgekeurd.

Lees verder op de volgende pagina
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Slimmer Scholen uniek project....
Voor Slimmer Scholen is een Europese subsidie
van 7,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. Ruim
125 bedrijven uit vooral Oost-Nederland, met
samen 7200 medewerkers, kunnen daardoor de
komende twee jaar extra scholing volgen.

aandacht voor inhoud en niet alleen voor geld.
Juist die inhoudelijke kant van het project leidt
tot een verhoging van scholingsgraad, scholingsbereidheid en (meer) scholingsbeleid in
het MKB van de technische installatiebranche.

Behalve het grote MKB-gehalte valt ook het vraaggestuurde karakter van het project op. Meestal
zijn ESF-projecten aanbod-gestuurd. Dat wil
zeggen: de bedrijven kunnen hun scholing kiezen
uit vooraf vastgestelde lijstjes met cursussen en
opleidingen. In Slimmer Scholen zijn de scholingsmogelijkheden vooral een gevolg van de
wensen (vraag) vanuit de deelnemende bedrijven.

.... met dank aan grotere bedrijven

Ook de extra aandacht voor het werken met
POP’s (persoonlijke ontwikkelingsplannen) en
bedrijfsopleidingsplannen (BOP’s) viel in de
smaak bij de beleidsmakers van het Agentschap
SZW. Slimmer Scholen is weliswaar een subsidieproject, maar wél een subsidieproject met veel

Wat niet iedereen weet, is dat een brancheproject met tientallen kleine bedrijven alleen mogelijk is dank zij de deelname van enkele grote
bedrijven, waaronder drie ROI’s. Samen zorgen deze grotere projectdeelnemers voor een
projectomvang die het mogelijk maakt ook kleine bedrijven extra aandacht te schenken en –
op maat – van advies te dienen en te ondersteunen. Waar een aantal landelijke “grote jongens” eigen ESF-projecten heeft aangevraagd,
zijn de grotere bedrijven in Slimmer Scholen
loyaler aan het branchebelang. Door de overige samenwerkingsvoordelen levert ze dat niet
eens minder subsidie op!

__________________________________________________________________

In jaar tijd veel winst geboekt

En dan nu: scholen!

Europese regelgeving, maar vooral de (Nederlandse) interpretatie daarvan, staat voortdurend
bloot aan wijzigingen. Wat vandaag mag, mag
morgen ineens niet meer en omgekeerd. Het is
om die reden dat Batouwe en het ROI Servicepunt nooit aansprakelijk te stellen zijn voor
overmacht of door (nieuwe) besluiten, wijzigingen en/of afwijzingen van het Agentschap SZW,
de projectaccountant (KPMG) of “Brussel”.
Desalniettemin zijn bijna alle wijzigingen in regelgeving en interpretaties in het laatste jaar te
bestempelen als pure winst:

Een aantal bedrijven in Slimmer Scholen heeft
met de uitvoering van scholingsactiviteiten gewacht tot de definitieve goedkeuring van het
project. Nu die goedkeuring er is, kunnen ook
deze bedrijven hun medewerkers bij cursusinstituten aanmelden en met de registratie beginnen.

- bij de projectstart moesten subsidies vanuit het
scholingsfonds OTIB als inkomsten van de ESFsubsidies worden afgetrokken. Dat hoeft nu niet
meer omdat OTIB-subsidies niet langer worden
gezien als staatssteun;
- bij de projectvoorbereiding was zeer onzeker
of het Europees Sociaal Fonds subsidie zou
verstrekken voor BBL-opleidingen. Rond de
jaarwisseling werd duidelijk dat kosten van boeken en examens subsidiabel waren. Sinds een
maand is duidelijk dat nu ook voor cursusgeld
dat bedrijven voor BBL’ers betalen, ESF-subsidie te verkrijgen is.
- een jaar geleden waren HBO-opleidingen nog
niet subsidiabel; nadien wel.

Rond deze tijd is er weer met alle bedrijven contact. Het doel ervan is te bekijken wat er zoal
mankeert aan bewijsstukken in de subsidiedeclaraties. Dat kunnen ontbrekende betalingsbewijzen, loonstroken en/of POP-formulieren zijn
maar ook bijvoorbeeld slecht of niet getekende
presentielijsten.
Een veel voorkomend euvel vormen correcties
en soms zelfs geklieder op weekstaten. Door de
correcties is niet duidelijk of verzuim tijdens
scholingsuren kosten voor het eigen bedrijf zijn
of op een extern project drukken. Het gevolg is
dat deze loonverletkosten niet subsidiabel zijn.

Evaluatie en ijkpunt
De maanden september en oktober zijn gepland
als tussenevaluatie en ijkpunt. Bedrijven die
achterblijven bij hun eerdere scholingsprognoses worden dan, zoals bij alle betrokkenen bekend is, op de verwachte subsidies gekort.

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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