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Projectstart ESF3 met Belgische humor
De officiële start van het ESF3-brancheproject
“Slimmer Scholen” kende donderdag 23 juni serieuze ondertonen, een officieel tintje en niet in de
laatste plaats een berg Belgische humor. Ongeveer
de helft van de deelnemende bedrijven was die hete
tropenmiddag in het Gelderse Beekbergen vertegenwoordigd. De andere helft heeft (te) veel gemist.
In een volle voormalige kapel bij Tulip Inn Beekbergen waren 23 juni 75 directeuren, P&O’ers en
andere vertegenwoordigers aanwezig van de 125
elektrobedrijven, installatiebedrijven en ROI’s die
aan “Slimmer Scholen” deelnemen. Maar ook het
scholingsfonds OTIB, werkgeversorganisatie UnetoVNI en twee hooggeëerde gasten van het Agentschap SZW, de officiële subsidieverleners, lieten de
projectstart niet aan zich voorbij gaan.
Bestuursvoorzitter René Hekman van het ROI Achterhoek Rivierenland beet het spits af. Bondig blikte
hij terug op het initiatief met termen als “branchebelang”, “Europese subsidies benutten”, “samen
voorop willen lopen” enzovoort.
Vervolgens verklaarde Bart van Gelder, projectbeoordelaar bij het Agentschap SZW waarom in MKB
de ESF-subsidieaanvragen achterblijven. Ondanks
de hoge administratieve belasting is koudwatervrees
volgens hem niet nodig. “ESF loont!!”, zo luidde zijn
heldere boodschap.

Samen 1 superbedrijf
Na de bijdrage van het Agentschap legde projectmanager Joke Steenbruggen uit dat de ESF-regelgeving vooral is weggelegd voor de allergrootste bedrijven in de branche. Stuk voor stuk vragen ze individueel subsidies aan. Voor het MKB is de Europese regelgeving te bureaucratisch en bedrijfsonvriendelijk. De samenwerking van de deelnemers in
“Slimmer Scholen”, alsof ze samen één superbedrijf
zijn, noemde Joke Steenbruggen daarom “bijzonder
slim”. Ze onderstreepte dat het er nu op aankomt de
papieren subsidie van 7,5 miljoen euro daadwerkelijk te gelde te maken. In het bijzonder deed ze een
Ook de
heren Bart
van Gelder
(links) en
Hans Cramer van
het Agentschap
SZW genoten zichtbaar.
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De officiële start van het brancheproject “Slimmer
Scholen” was een serieuze aangelegenheid....
beroep op werkgevers en directies om hun mensen
voldoende tijd te geven het project intern goed te
begeleiden.
Namens OTIB reikte regiomanager en stuurgroeplid
Jan van Ooyhuizen vervolgens de eerste twee “ondernemersvouchers voor investeren in personeel”
uit aan respectievelijk de directeuren van Broekhuis
Techniek uit Almelo en Hollander BV uit Apeldoorn.
Soortgelijke vouchers, in een goudgerande lijst, kregen na afloop ook alle aanwezige vertegenwoordigers van de andere “Slimmer Scholen”-bedrijven.

Saai?? Niet dus!
Toen spreker nummer vijf, de Belgische professor
dr. Guido Uyttenbroecke, werd aangekondigd,
vreesden velen dat het in Beekbergen wel eens een
langdradige, saaie middag zou kunnen worden.
Niets was minder waar. De prof bleek buitengewoon
op dreef. Hij (manipu)leerde de zaal om buiten “de
doos”, buiten “the box”, dus buiten bestaande kaders te denken. Het was een interactief en humoristisch betoog dat eindigde met een sprintje door het
publiek van de heren Cramer en Van Gelder van het
Agentschap SZW, compleet met een speciale Nederlands-Belgische vlag (zie ook ommezijde).

Voor informatie of advies:
Bel Batouwe (026 - 445.44.85) of
het ROI-Servicepunt (0316 - 227.410)
of mail naar: es f3@ba touw e .n l
Schroom niet ons vragen te stellen:
wij komen graag bij u langs!!
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Louter lachende gezichten bij projectstart in Beekbergen
Prof. dr.
Guido Uyttenbroecke
zorgde
voor de
spreekwoordelijke
“jus” tijdens
de officiële
start van
“Slimmer
Scholen”.

Het interactieve programma van de Belgische
professor leidde geregeld tot hilariteit.

_______________________________________________________________________

Evaluatie en ijkpunt
Direct na de zomervakantie hebben wij met de
meeste bedrijven contact over de voortgang van het
project. Dat contact betekent tevens een ijkpunt
waarop we bekijken wie (te ver) achterloopt bij de
scholingsplanning. Bedrijven die in de eerste helft
van 2005 te weinig aan scholing hebben gedaan
en/of te weinig subsidiegegevens hebben opgestuurd, worden dan gekort op hun begroting.

Accountant
In de laatste week van juni heeft het project de eerste serieuze accountantscontroles ondergaan. Bij
die controles ging het nog niet om het schrappen
van gegevens (dat gebeurt in het najaar), maar om
de opzet van de administraties en de keuzes die in
het project zijn gemaakt.
Zo rekent Batouwe bij de uurloonkosten van 50plussers met een opslag aan werkgeverslasten van
22% bovenop het bruto-uurloon en voor alle anderen met een opslag van 28%. Bij BBL’ers trekken
we 1,45 euro van de berekende uurloonkosten af in

verband met het WVA-voordeel (de afdrachtvermindering onderwijs). Batouwe mag de opslagpercentages toepassen zolang in geen enkel geval de
loonkosten lager kunnen uitpakken dan berekend.

Niet opsparen
Kritiek hadden de accountants op het (te) laat aanleveren door bedrijven van presentielijsten, facturen
enzovoort. Opsparen is niet toegestaan (criterium
van tijdigheid). Bedrijven die dit toch doen, lopen
het risico dat ze hun subsidie mislopen!

Verhuisd
Het ROI Achterhoek Rivierenland is verhuisd van
Doetinchem naar Didam. Het nieuwe bezoekadres
is: Bieslook 24, 6942 SG Didam, tel. 0316 - 227410.

Vakantie
Het ROI en Batouwe zijn in de vakantie vanaf 18 juli
minder goed te bereiken dan u gewend bent. Vanaf
maandag 22 augustus kunt u per telefoon of e-mail
weer volop een beroep op ons doen.

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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