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Bent u al klaar voor de accountantscontrole?
In de periode half januari - half februari
staat de eerste echte accountantscontrole
gepland voor “Slimmer Scholen”. Naast de
letterlijke afrekening over het eerste jaar is
dit tegelijkertijd een testcase of we met z’n
allen de strenge ESF-regels naleven zoals
ze zijn bedoeld. De verwachting is dat door
het dichtdraaien van de ESF-subsidiekraan
controles nóg strenger zijn.
De accountantscontrole heeft plaats bij Batouwe in Arnhem. KPMG licht daar alle bedrijfsdossiers door. De controle richt zich op
de aanwezige bewijslast van presentielijsten,
weekstaten, facturen, bankafschriften, branche-erkenningen, marktconformiteit, enzovoort. Steekproefsgewijs zullen de accountants ook bedrijven bezoeken voor bijvoorbeeld het aantonen van salarisbetalingen, het
verifiëren van facturen en betalingen of het
checken van doorbetaalde scholingsuren. Dit
gebeurt op basis van informatie die bedrijven
hebben aangeleverd bij het projectmanagement en die door Batouwe is gecontroleerd en
geregistreerd.

Vol vertrouwen wil het ESF3-team van Batouwe proberen de
vele informatie die bedrijven na 1 december nog aanleverden,
op tijd te verwerken.Van rechts naar links: Maike Pollaert, Frank
Wijnhoud, Maarten van Leeuwen en Mark Joosten.

Het spreekt voor zich dat de aangewezen bedrijven
dienen mee te werken aan de controle; houdt u er
daarbij rekening mee dat een accountant geen twee
weken wil wachten op het aanleveren van aanvullende
bewijslast maar dat dit meestal nog op dezelfde dag
dient te gebeuren.

Wat kan er “fout” gaan?
In de projectadministratie zitten gegevens die in eerste
instantie door het bedrijf zelf zijn gecontroleerd en vervolgens door minimaal twee mensen van Batouwe
en/of het Servicepunt van het ROI Achterhoek Rivierenland. Wat kan er dan – ondanks deze controles –
nog mis gaan? Een paar voorbeelden:
• Een ingediende cursusfactuur heeft u later (geheel of
gedeeltelijk) gecrediteerd gekregen van het opleidingsinstituut en u bent vergeten dit te melden bij het
projectmanagement.
• Een medewerker waarvoor u dit jaar al de nodige opleidingskosten had gemaakt, vertrekt naar een ander
bedrijf. Dit bedrijf betaalt u de opleidingskosten terug
en u wist niet meer dat dit doorgegeven diende te
worden.
• U heeft toch een presentielijst achteraf laten tekenen
en wel zodanig dat wij “erin zijn getrapt”. De accountant ziet dit wel en bestempelt dat als een fout van uw
bedrijf.
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• Bij de controle van uw urenregistraties blijkt dat een
medewerker, ondanks de aanwezigheid van een getekende presentielijst, niet of slechts gedeeltelijk bij
de cursus aanwezig was zodat ten onrechte verletkosten zijn opgevoerd.
• Op verzoek van een van uw klanten hebben enkele
medewerkers een specifieke productcursus gevolgd
waarvoor presentielijsten en uren zijn aangeleverd en
geregistreerd. Uw klant gaf toestemming deze uren te
boeken op het betreffende project. De hiermee vervallen scholingskosten voor het bedrijf heeft u niet
meer gemeld.
We gaan er vanuit dat onze oproep overbodig is, maar
toch: wij verzoeken iedereen met klem ons zéér snel te
melden wanneer de eerder aangeleverde informatie
toch (deels) bezijden de waarheid is. Vanzelfsprekend
gaan we daar vertrouwelijk mee om.
Vanaf de voorbereidingen van “Slimmer Scholen” (najaar 2004) zijn we er duidelijk over geweest: indien de
projectaccountant fraude of onjuistheden bij een bedrijf
constateert, vervalt voor dat bedrijf alle subsidie en zullen eventuele consequenties die de geconstateerde
fraude voor het totale project heeft, volledig op het
desbetreffende bedrijf worden verhaald.

Voor informatie of advies:
Bel Batouwe (026 - 445.44.85), bel het ROI-Servicepunt
(0316 - 227.410) of mail naar: e s f 3 @ b a t o u we . n l
Wij zijn u graag van dienst !!
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Veel werk verzet
De eerste twee weken van december is door een aantal bedrijven volop gebruikt om hun eigen ESF-administratie bij te werken of achterstanden daarin weg te
werken. Doosjes in diverse formaten, ordners en
vooral ook hele dikke enveloppen werden weer in de
postbus van Batouwe bezorgd. En dat terwijl december gepland was om de bedrijfsdossiers compleet te
maken.
Ook al kwam dit allemaal te laat, binnen de tijd die er
nog rest tot de accountantscontrole van januari, werken we er hard aan om alles wat volledig is, nog te
registreren voor de subsidie. Tegelijkertijd maakt dit
duidelijk dat er door een grote groep “Slimmer Scholen”-bedrijven flink geschoold is in 2005!

Weer meer inhoud in 2006
Met alles wat we het afgelopen jaar geleerd hebben
rondom ESF, moet het tweede jaar een stuk gemakkelijker gaan verlopen. Hopelijk komt er ook weer
meer tijd voor de inhoud waar het uiteindelijk toch om
zou moeten gaan.
Op de rol staat in elk geval een nieuwe ronde bedrijfsbezoeken in het voorjaar. Voor onze bedrijfsontmoetingen zijn voorts nog een paar interessante thema’s voorgesteld: Het rendement en effect van opleiden, Competentiegericht onderwijs en Loopbaanbegeleiding en coaching.
In de stuurgroep van “Slimmer Scholen” is al de suggestie gedaan om op basis van de accountantscontrole “De bril van de accountant” te herhalen. Maar
daar komen we nog op terug.

Wat is “compleet”?
Om de overheadkosten van het project te beperken
moeten we er in het tweede projectjaar naar toe dat
de informatie die u aanlevert, compleet is. We hoeven
er dan minder over te communiceren en de verwerking kan in een keer goed gebeuren. Compleet is:
• Voor scholingsfactuurkosten: een deelnamebewijs +
factuur + bankafschrift. Een deelnamebewijs kan
zijn: een presentielijst (bij een opleiding of cursus),
een kopie-diploma, certificaat of cijferlijst of een
brief van een school waarin staat dat een medewerker een bepaalde opleiding echt volgt of heeft gevolgd.
• Voor examenkosten: factuur + bankafschrift + deelnamebewijs aan het examen (= kopie certificaat, diploma, cijferlijst of een brief waarin de examenresultaten staan vermeld).
• Voor verletkosten: presentielijst + weekstaat (natuurlijk correct en volledig ingevuld).

met daarbij vermeld wat eraan ontbreekt. Zo op het
eerste gezicht is dat geen vriendelijke werkwijze en
lijkt het te leiden tot het heen en weer sturen van documenten. Echter het maakt het wel inzichtelijker wat
er ontbreekt. Bovendien scheelt het voor alle betrokkenen veel uitzoek- en terugzoekwerk.
Gewoon in één keer scholingsgegevens compleet
aanleveren is natuurlijk het slimst.

Vereenvoudigen
Om met elkaar het administratieve werk te beperken
en te vereenvoudigen, is – behalve het compleet aanleveren van scholingsinformatie – het volgende van
belang:
• Het regelmatig aanleveren van informatie kost het
minste tijd en leidt tot de snelste feedback.
• Het regelmatig aanleveren van informatie verkleint
de kans op schrappen van de scholingsgegevens.
Immers: opsparen is volgens de regelgeving niet
toegestaan.
• Scholingsbijeenkomsten van minder dan een uur
vervallen voor de ESF-subsidie. Het bekendste
voorbeeld hiervan zijn de Toolbox-bijeenkomsten,
waarvan al menig bedrijf tot de conclusie is gekomen dat dit meer tijd kost dan het subsidie oplevert.
Voor subsidie op toolbox-scholing dient er voor
2006 bovendien weer een jaarprogramma te zijn
waarin de inhoud van de scholing en de planning
vermeld staan.
• Denk voor maatprogramma’s echt aan drie offertes
vooraf. Zijn deze er niet, dan zal de accountant alle
kosten schrappen. De kosten die eventueel wel mee
kunnen, worden dan berekend op basis van andere
marktconforme cursusprijzen. En dat pakt per definitie lager uit.

Wij staan echt aan uw kant
We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: ons kritisch
zijn, u achter de broek aan zitten om spullen op tijd
aan te leveren, u “op uw kop geven” omdat iets echt
niet kan, enzovoort, enzovoort, het is uiteindelijk voor
een gemeenschappelijk doel: zoveel mogelijk subsidie
realiseren voor bewijzen van scholingskosten die voldoen aan de strenge – en deels erg bureacratische –
regels van “Europa”.
Bij de uitvoering van de huidige ESF3-regeling ligt de
gemiddelde realisatie van toegezegde subsidies op
circa 53%. Als een van de weinige ESF-MKB-projecten willen wij toch samen onze naam eer aan doen en
de beschikte subsidie volop gebruiken voor slimmer
scholen in de branche?

Alle nieuwe informatie die bij ons binnenkomt en die
niet compleet is, ontvangt u voortaan van ons terug
VERTROUWELIJKHEID
Batouwe, ROI-Servicepunt, OTIB en Agentschap SZW
gaan vertrouwelijk om met alle bedrijfsgegevens, waaronder lonen, kosten en persoonlijke adressen.
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