
 

 

 

 

 
 
 
 

 

SECTORPLAN UITGEVERIJBEDRIJF 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amsterdam,  30 mei 2014 



2 

 

Inhoudsopgave 
 
 
Inleiding .............................................................................................................................................. 3 
1. Marktanalyse ............................................................................................................................. 5 

1.1 Digitalisering ................................................................................................................... 5 
1.2 Omzetontwikkeling ........................................................................................................ 6 
1.3 Beperkte internationalisering ........................................................................................ 8 

2. Arbeidsmarktanalyse ................................................................................................................ 9 
2.1 Afname werkgelegenheid ............................................................................................. 9 
2.2 Grote reorganisaties bij uitgevers ............................................................................... 10 
2.3 Faillissementen ............................................................................................................. 10 
2.4 Flexibilisering van het personeelsbestand ................................................................. 10 
2.5 Aantal werkzoekenden stijgt........................................................................................ 11 
2.6 Afnemende mobiliteit ................................................................................................... 11 
2.7 Vergrijzing ...................................................................................................................... 12 
2.8 Toename bewustzijn duurzame inzetbaarheid ........................................................... 12 
2.9 Profielen van de toekomst ........................................................................................... 12 
2.10 Nauwelijks nieuwe instroom ................................................................................... 14 
2.11 Aantal afgestudeerden zonder baan stijgt ............................................................. 14 
2.12 Scholing onder druk ................................................................................................. 14 

3. Doelen van het sectorplan ....................................................................................................... 15 
4. Het Bedrijfstakbureau voor het Uitgeverijbedrijf ................................................................... 17 
4. Het Bedrijfstakbureau voor het Uitgeverijbedrijf ................................................................... 17 
5. Maatregelen ............................................................................................................................ 19 

1a. Persoonlijk arbeidsmarktonderzoek ........................................................................... 19 
1b. Begeleidingstrajecten van werk naar werk ................................................................ 20 
2.a Arbeidsvitaliteitsonderzoek ........................................................................................ 24 
2b. Loopbaancheck ............................................................................................................ 27 
2c. Sollicitatietraining ........................................................................................................ 29 
3a. Uitrol Toekomstprofielen ............................................................................................. 31 
3b. Scholing van werknemers............................................................................................ 32 
3c. Scholing ZP-ers ............................................................................................................. 34 
4a. Instroomproject ........................................................................................................... 36 
4b. Kennismakingsproject ................................................................................................. 38 

BIJLAGE: SAMENWERKINGSOVEREENKOMST EN MACHTIGING HOOFDAANVRAGER 
SECTORPLAN UITGEVERIJ ............................................................................................................... 40 
 



3 

 

Inleiding 
 
Elke dag opnieuw biedt de uitgeefsector werk aan onder andere journalisten, redacteuren, 
verkoopmedewerkers, dtp’ers, vertalers, drukkers, marketeers en IT-specialisten. Volgens de 
representativiteitopgave 2012, gedaan door de werkgeversvereniging uitgeverijbedrijf aan het 
ministerie SZW, zijn er in totaal 15.038 werknemers en 294 bedrijven die vallen onder de 
werkingssfeer van cao behorend tot de uitgeverij sector. Het aantal werknemers dat niet 
onder de cao's valt betreft circa 2000. Sector 40 (UWV code voor uitgeverijen, in totaal circa 
1300 ondernemingen) omvat merendeels bedrijven,  die weliswaar als uitgever staan 
aangemerkt maar zonder personeel in dienst en/of uitgevers van andere media. Daarnaast zijn 
tienduizenden freelancers actief in de sector. Met een totale omzet van circa drie miljard euro 
per jaar is het uitgeverijbedrijf van substantiële betekenis voor de Nederlandse economie. 
Maar ook in cultureel opzicht is de sector van groot belang. Dagbladen, boeken, tijdschriften, 
vakbladen en educatief materiaal zijn niet weg te denken uit onze maatschappij.  
 
Dat heeft helaas niet kunnen voorkomen dat omzet- en werkgelegenheidsontwikkelingen een 
sterke neerwaartse trend vertonen. Sinds 2008 verloren in het uitgeverijbedrijf bijna 5.000 
medewerkers hun baan. Tegelijkertijd ontstaat door digitalisering ook nieuwe 
werkgelegenheid waarvoor andere competenties benodigd zijn, zij het dat het verlies aan 
werkgelegenheid niet gecompenseerd wordt door deze nieuwe werkgelegenheid. De 
concurrentie om tijd en aandacht van de consument wordt heviger. Naast de structurele 
veranderingen wordt de uitgeverij ook door conjuncturele veranderingen hard getroffen. Na 
het begin van de crisis in 2008 zijn de advertentiebestedingen in dagbladen, tijdschriften en 
vakbladen in een vrije val geraakt en nemen consumentenbestedingen sterk af. 
 
Deze ontwikkelingen brengen grote arbeidsmarktproblemen met zich mee in de uitgeverij. Dat 
geldt zowel voor dagblad-, tijdschrift-, vakblad- als educatieve uitgevers. In dit sectorplan 
committeren werkgevers en werknemers zich aan de maatregelen om deze 
arbeidsmarktproblemen het hoofd te bieden. Dat doen zij graag met de overheid als 
faciliterende cofinancieringspartner. Gezamenlijk willen werkgevers en werknemers zich 
maximaal inspannen om bij te dragen aan een succesvolle transitie van het uitgeverijbedrijf. 
Hoewel print van grote betekenis blijft, valt succesvol overleven samen met een innovatieve 
digitale strategie. 
 
In dit sectorplan beschrijven werkgevers en werknemers de maatregelen die nodig zijn om de 
blijvers te equiperen voor de toekomst en de wijkers naar een nieuwe dienstbetrekking te 
begeleiden. De maatregelen in dit sectorplan zijn nieuwe maatregelen die aanvullend worden 
ingezet bovenop reeds bestaande voorzieningen. Het Bedrijfstakbureau voor het 
Uitgeverijbedrijf met een paritair bestuur houdt een inzichtelijke en controleerbare 
administratie bij met betrekking tot de uitvoering van het sectorplan en de in verband daarmee 
gedane uitgaven en verworven inkomsten. Omdat de uitvoering van het sectorplan een 
periode beslaat die langer is dan twaalf maanden, overlegt het Bedrijfstakbureau voor het 
Uitgeverijbedrijf een tussentijds voortgangsverslag met de tot dan toe behaalde resultaten en 
gemaakte kosten. 
 
De uitgeefsector zien wij als onderdeel van de creatieve industrie. Hierbij wordt samengewerkt 
binnen OCI. OCI is het A&O-fonds ten behoeve van de creatieve industrie en als zodanig 
aangemeld bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het streven is om onder 
de paraplu van de creatieve industrie verschillende sectorplannen in te dienen zodat er ook 
intersectorale afstemming plaats vindt en de sectorplannen elkaar versterken. Inmiddels vindt 
dit plaats met de grafimedia, de kantoorvakhandel en CA-ICT. Tijdens de implementatie van het 
sectorplan wordt die samenwerking voortgezet. 
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1. Marktanalyse 
 
Het uitgeverijbedrijf verkeert in transitie. De sector zoals die er tien jaar geleden uitzag, zal in 
2020 ingrijpend gewijzigd zijn. Digitalisering en veranderend consumentengedrag schudden de 
uitgeefmarkt volledig door elkaar. Dat levert nieuwe mogelijkheden en kansen op voor het 
uitgeverijbedrijf. Maar de vraag naar producten die voorheen een stabiele inkomstenstroom 
genereerden, neemt gaandeweg af. Door de crisis is deze stabiele inkomstenstroom in een 
korte periode aanzienlijk gedaald door een combinatie van afname van advertentie-inkomsten 
en minder betalende lezers c.q. abonnees. De omzet van de sector staat dan ook sterk onder 
druk. Digitalisering wordt gezien als de enige manier om omzetgroei te realiseren en vormt een 
grote uitdaging voor de sector. De nieuwe digitale activiteiten genereren evenwel nog 
onvoldoende compensatie; er zijn nog geen adequate verdienmodellen. 
 
1.1 Digitalisering 
Voor grote groepen consumenten behoudt het printproduct zijn aantrekkingskracht. De krant 
die op de deurmat valt en het ontspanningsmoment met een papieren tijdschrift op de bank, 
zijn voorlopig nog niet verdwenen. Maar de cijfers voor dagbladen en tijdschriften, zoals 
weergegeven in figuur 1, zijn duidelijk. Het aantal gedrukte exemplaren daalt in rap tempo en 
de trend is structureel. Gevolg is dat de kosten per exemplaar continu stijgen. 
 
Figuur 1 – Oplageontwikkeling van dagbladen en publiekstijdschriften 

 
Bron: HOI 
 

Naar verwachting is de totale oplage in 2020 gehalveerd ten opzichte van 2003. De digitale 
oplage stijgt snel, maar compenseert de daling van de totale printoplage onvoldoende. Oudere 
doelgroepen zijn het meest trouw aan het printproduct, zoals op te maken is uit figuur 2.  
 
Figuur 2 – Bereik dagbladen per leeftijdscategorie in procenten 

 
Bron: NOM Print Monitor 
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Figuur 2 is illustratief voor het probleem waar het uitgeverijbedrijf mee kampt. Jongere 
doelgroepen consumeren relatief weinig printproducten en dat aantal daalt bovendien in hoog 
tempo. Willen uitgevers aansluiting houden bij jongere doelgroepen, dan zijn succesvolle 
digitale producten noodzakelijk. Het ontwikkelen van deze producten brengt echter risico’s 
met zich mee. Innovatie heeft een experimenteel karakter, omdat onvoldoende duidelijk is 
welke mediabehoefte deze jongere doelgroepen precies hebben. Maar bovenal is het uitzicht 
op een gezond verdienmodel beperkt. Als er al sprake is van betalingsbereidheid voor het 
digitale product, dan is deze beperkt en door het ontbreken van slimme en eenvoudige 
betaalmogelijkheden moeilijk te kapitaliseren. Dat is geen exclusief Nederlands probleem. Ook 
internationaal is nog geen standaard verdienmodel gevonden om digitale uitgeefproducten 
duurzaam te exploiteren. Duidelijk is wel dat de markt maar zeer beperkt ruimte biedt aan 
uitgeefproducten die alleen op advertentiebestedingen, en dus niet op lezersinkomsten, 
gebaseerd zijn. Gegeven de neerwaartse trend van de printoplage, is forse inzet op digitale 
producten echter hoe dan ook noodzakelijk om de daling in print gedeeltelijk te compenseren. 
 
1.2 Omzetontwikkeling 
Een halvering van de oplage van dagbladen en tijdschriften heeft directe gevolgen voor de 
omzetontwikkeling. De inkomsten per abonnee zijn weliswaar toegenomen in het laatste 
decennium, maar het aantal abonnees en advertentieomzet is vele malen sterker afgenomen. 
Figuur 3 laat de omzetontwikkeling in de sector zien. 
 
Figuur 3 – Omzetontwikkeling uitgeverijbedrijf 2001-2012 (in euro’s) 

 
Bron: omzetenquêtes Nederlands Uitgeversverbond 
 

Was in 2001 nog sprake van een gezamenlijk omzet van het uitgeverijbedrijf van 4 miljard euro, 
in 2012 is dat met bijna een kwart gedaald tot ruim 3 miljard euro. De vooruitzichten voor de 
komende jaren zijn negatief (PwC Media & Entertainment Outlook the Netherlands 2013-2017). 
 
Figuur 4 – Advertentiebestedingen dagbladen en publiekstijdschriften 2003-2012  

 
Bron: Nielsen 
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Dagbladen en (vak)tijdschriften kampen sinds 2008 met forse dalingen van de 
advertentiebestedingen. Er wordt een halvering van de advertentieomzet in 2017 ten opzichte 
van 2008 verwacht (PwC Entertainment & Media Outlook the Netherlands 2013-2017). De 
toename van digitale omzet is daarin verwerkt. Waar adverteerders in 1999 nog voor 60 
procent bijdroegen aan de omzet van dagbladen, is dat in 2012 afgenomen tot 27 procent. Dit 
betreft een structurele daling, die sinds 2008 versterkt is door de economische recessie. 
 
Adverteerders besteden steeds minder aan advertenties in printproducten, ten gunste van 
online advertising. De verwachting is dat de conjuncturele en structurele daling in de 
advertentiebestedingen niet meer zullen worden gekeerd. Wel groeit de advertentieomzet op 
digitale platforms met hoge percentages. Maar omdat de beschikbare advertentieruimte op 
digitale platforms in tegenstelling tot traditionele platforms onbegrensd is, zijn de 
advertentieopbrengsten in vergelijking met print zeer bescheiden. Bovendien is de aard van 
online advertising anders. Veel meer dan bij printadvertenties het geval is, is online advertising 
data gedreven. Dankzij het opbouwen van profielen is gepersonaliseerde reclame mogelijk, die 
de adverteerder directe toegang geeft tot een geïnteresseerde consument. Wereldwijde 
spelers als Google en Facebook leggen door het op internet vaak geldende ‘winner takes all’-
principe beslag op het grootste deel van deze advertentiebestedingen. Waar voorheen 
redactionele capaciteit voor een aanzienlijk deel werd bekostigd met advertentiebestedingen, 
zal dat in de toekomst steeds minder het geval zijn. De meeste online advertentiebestedingen 
vloeien immers naar partijen die geen redacties bekostigen. 
 
Advertentiegedreven verdienmodellen worden door digitale mediaconsumptie bovendien 
steeds minder levensvatbaar. Advertenties via mobiele devices genereren nog minder omzet 
dan op andere digitale platforms al het geval is. Gezien de verschuiving naar consumptie via 
mobiele devices, raakt een gezond verdienmodel meer uit zicht. Consumentenbestedingen 
zullen relatief aan belang winnen voor de omzet. 
 
In het vierde kwartaal van 2013 hebben uitgeverijen wederom  fors minder omgezet (CBS 
webmagazine uitgeverijen 5 maart 2014). 

Figuur 5 - Omzetdaling 2008-2013 

 

De omzet van uitgeverijen van onder andere boeken, kranten en tijdschriften daalde in het 
vierde kwartaal van 2013 met 9 procent ten opzichte van een jaar eerder. Over heel 2013 was 
de omzetdaling ruim 6 procent. Sinds de start van de economische crisis eind 2008 hebben 
uitgeverijen ongeveer 20 procent omzet verloren zien gaan. 

Uit het CBS webmagazine blijkt dat de ondernemers in de uitgeversbranche negatief gestemd 
zijn over de omzetontwikkeling in het eerste kwartaal van 2014. Bijna 20 procent van de 
ondernemers verwacht dat de omzet verder zal afnemen. Bijna 60 procent van de 
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ondernemers verwacht dan ook minder personeel in te moeten zetten. Niet eerder was het 
aantal negatieve antwoorden zo groot als in het eerste kwartaal van 2014. 

Figuur 6 - Verwachtingen t.a.v. omzet en personeelssterke 

 
 
1.3 Beperkte internationalisering 
Het uitgeverijbedrijf is waar het om de consumentenmarkt gaat voornamelijk nationaal 
georiënteerd. Reden daarvoor is dat de markt voor Nederlandse uitgeefproducten langs 
culturele - en taalgrenzen is afgebakend. Internationalisering, zoals zichtbaar is op andere 
domeinen van de mediamarkt met diensten als Netflix en Spotify, is in het uitgeverijbedrijf 
maar in beperkte mate mogelijk. Dat betekent dat eventuele kostenvoordelen die met 
schaalvergroting samenhangen, ook slechts in beperkte mate opgaan voor het 
uitgeverijbedrijf. Kosten voor innovatie of samenwerking met wereldwijde spelers als Google 
pakken nadeliger uit voor nationaal georiënteerde partijen. 
 



9 

 

2. Arbeidsmarktanalyse 
 
De ontwikkelingen die zich voordoen op de markt hebben directe consequenties voor de 
werkgelegenheid in het uitgeverijbedrijf. De consequenties zijn zowel kwantitatief als 
kwalitatief van aard. De ontwikkelingen hebben grote impact op de toekomstige omvang en 
gewenste samenstelling van de werknemerspopulatie.  
 
2.1 Afname werkgelegenheid 
Figuur 7 toont de ontwikkeling van de werknemerspopulatie van 2001 tot en met 2012 op basis 
van aantallen medewerkers die vallen onder de werkingssfeer van een uitgeverij cao.1 In 2012 
waren dat 15.038 medewerkers.  
 
Figuur 7 – Ontwikkeling werknemerspopulatie 2001-20122 

 
Bron: TIMEOS 

 
Afdelingen gericht op advertentieverkoop zijn in de afgelopen jaren fors gekrompen. 
Besparingsprogramma’s hebben ook druk gezet op de redactionele capaciteit. 
Dagbladuitgevers hebben bijvoorbeeld de redactionele capaciteit van regionale dagbladen 
kunnen verminderen, door landelijk nieuws voor meerdere regio’s te produceren. In figuur 7 is 
de toename van het aantal ingeschakelde freelancers overigens niet zichtbaar.  
 
De verwachting op basis van de ontwikkeling van de werkgelegenheid over de afgelopen jaren 
is dat de jaarlijkse krimp in werkgelegenheid de komende jaren circa 10% beslaat. Dit betekent 
dat de komende 2 jaar van circa 2400  werknemers afscheid moet worden genomen (13507 
medewerkers in 2013 minus 11.139 medewerkers in 2015 is 2369). 
 

jaar 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 medewerkers 19725 18336 16334 15867 15038 13507 12323 11139 
 
Op basis van het functieindelingsysteem behorende bij de cao kan een ruwe onderverdeling 
worden gemaakt in de  functiegroepen uitgeefkern/redactie, marketing en verkoop, productie, 
staf en ondersteuning. Deze functiegroepen vertegenwoordigen 65% van de werkgelegenheid 

                                                 
1 Timeos  (uitvoerder van sociale (vut) fondsen uitgeverijsector) 2012 meting aantal werknemers vallend 
onder een cao van de sector.  
 
2 In de cijfers ontbreken werknemers die buiten een cao vallen en personeel dat voor omroepbladen 
werkt. 
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van de uitgeefsector, 35% van de werkgelegenheid betreft de journalistieke functies (dagblad- 
en tijdschriftjournalisten) Deze onderverdeling blijkt uit de jaarlijkse uitvraag van de 
administratie gedaan door het Bedrijfstakbureau. In de te nemen maatregelen wordt specifiek 
voor deze verschillende beroepen rekening gehouden met de ontwikkeling van de nieuwe 
vormen van uitgeeforganisaties en de vereiste talenten en competenties in die gewijzigde 
organisatiestructuren. Verderop staat bij de profielen van de toekomst aangegeven welke 
nieuwe mediacompetenties (omgaan met social media, werken in netwerkorganisaties, als 
zelfstandige professional kunnen werken)  in deze functies vereist zijn. 
 
2.2 Grote reorganisaties bij uitgevers 
De transitie van de sector heeft in de achterliggende jaren tot forse reorganisaties geleid in het 
uitgeverijbedrijf. Deze reorganisaties zijn de beste typering van de gevolgen van de transitie 
voor het arbeidsmarktbeleid.   
 
Uitgevers zijn genoodzaakt hun personeelsbestand in overeenstemming te brengen met de 
teruglopende omzet en daarnaast de functies zo in te vullen dat groei op digitale platforms 
mogelijk is. De reorganisaties hadden voornamelijk personele consequenties op 
ondersteunende afdelingen. Uitgevers trachtten bij de reorganisaties de kern van hun 
uitgeefproduct, de content gemaakt door redacties, zoveel mogelijk te ontzien. Inmiddels is 
het stadium bereikt dat ook redacties niet langer ontzien kunnen worden. Er moet afscheid 
genomen worden van redacteuren en journalisten. 
 
Uit de representativiteitopgave 2012 gedaan door de werkgeversvereniging uitgeverijbedrijf 
aan het ministerie SZW zijn er totaal 294 bedrijven die vallen onder de werkingssfeer van de 
cao's behorend tot de uitgeverij sector. In 2007 waren dit nog 446 bedrijven. 
 
2.3 Faillissementen 
Uit het CBS webmagazine over de uitgeverijsector (5 maart 2014) blijkt dat in 2013 er 71 
uitgeverijen failliet gingen; fors meer dan in de voorgaande jaren. Naast enkele grote uitgevers 
kent de branche veel kleinschalige bedrijven die onder andere actief zijn met e-publishing. 
 
Figuur 8 - Overzicht faillissementen uitgeverijsector 2009 - 2013  

 
 
2.4 Flexibilisering van het personeelsbestand 
In een krimpende markt en onder de huidige economische omstandigheden is een compact 
personeelsbestand uit kostenoogpunt van groot belang. Door differentiatie van het 
producten- en dienstenaanbod is meer diverse expertise nodig. Specifieke expertise wordt op 
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flexibele basis ingeschakeld. Voorbeelden zijn technische expertise bij innovatieprojecten of 
journalistieke expertise in een bepaalde niche. Om het structurele kostenniveau laag te 
houden, is het noodzakelijk om bij piekmomenten een beroep te doen op freelancers. 
 
2.5 Aantal werkzoekenden stijgt 
Door afname van de werkgelegenheid in de uitgeverijsector stijgt het aantal werkzoekenden. 
Het aantal journalisten bijvoorbeeld dat bij het UWV ingeschreven staat als werkzoekend is in 
een jaar tijd fors gestegen. Waar er in augustus 2012 nog 1.378 in de journalistiek werkzame 
personen op zoek waren naar een nieuwe baan is dat aantal daarna snel gestegen: in 
september 2013 betrof het al 2.306 werkzoekenden. In de tussenliggende periode is het aantal 
werkzoekenden met ruim 67 procent gestegen. Tussen juni 2012 en september 2013 kwamen er 
per maand gemiddeld 66 werklozen uit de journalistieke sector bij. Het aantal journalisten dat 
volgens het UWV zonder baan thuis zit liep in 2013 op tot 31 procent in vergelijking met het jaar 
daarvoor. Dit betekent dat grosso modo 15,13 procent van de journalisten zonder werk zit3).  
 
Figuur 9 – Aantal niet-werkende werkzoekende journalisten januari 2012 tot september 2013 

 
Bron: UWV 

 
Gezien de arbeidsmarktontwikkelingen zal het aantal werkzoekenden blijven toenemen. 
 
2.6 Afnemende mobiliteit 
Oudere werknemers wisselen niet (meer) van baan, dit blijkt ondermeer uit de lange 
dienstverbanden van werknemers die vallen onder een uitgeverij cao. Het uitgeverijbedrijf was 
traditioneel al een sector waarin de mobiliteit kleiner was dan in veel andere sectoren. De 
krimp van de markt versterkt dat fenomeen. Het gebrek aan vacatures draagt eraan bij dat 
oudere werknemers op hun plek blijven. Bovendien beschikken oudere werknemers vaak niet 
over de vereiste competenties.  
 
  

                                                 
3 UWV heeft deze cijfers gedeeld met vakblad Villamedia, persbericht Villamedia 12 maart 2014. 
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2.7 Vergrijzing 
Het uitgeverijbedrijf kampt met een bovengemiddeld vergrijsd en elk jaar verder vergrijzend 
personeelsbestand.  
 
Figuur 10 – Ontwikkeling gemiddelde leeftijd werknemers in het uitgeverijbedrijf 

 
Bron: jaarlijkse omzet- en werkgelegenheidsenquêtes NUV, uitgevoerd door ABF Research 

 
Uit figuur 10 blijkt dat de gemiddelde leeftijd van de werknemer in het uitgeverijbedrijf relatief 
hoog is en elk jaar stijgt. Het gebrek aan mobiliteit en de afwezigheid van substantiële jonge 
instroom, zijn daar debet aan. Gevolg is dat ook de loonkosten maximaal zijn. De loonsom van 
jongere werknemers ligt doorgaans immers lager. 
 
2.8 Toename bewustzijn duurzame inzetbaarheid 
Een sector die in transitie verkeert, behoort duurzame inzetbaarheid hoog op de agenda te 
hebben staan. Werknemers moeten kunnen meebewegen met toekomstige ontwikkelingen in 
de sector. Daarnaast is het voor werknemers van groot belang dat zij voldoende 
gekwalificeerd blijven voor de arbeidsmarkt. In het uitgeverijbedrijf is hiervan in toenemende 
mate sprake, maar er is ook een groep werknemers die meent ‘zijn tijd wel uit te kunnen 
zitten’. Die houding belemmert een duurzame inzetbaarheid, nu de uitgeefcontext zo snel 
verandert. Hier bestaat ook een relatie met de huidige ontslagbescherming. 
 
2.9 Profielen van de toekomst 
Sociale partners hebben gezamenlijk profielen opgesteld van de werknemers van de toekomst 
in het uitgeverijbedrijf. Deze profielen zijn leidend voor de maatregelen die werkgevers en 
werknemers in het kader van dit sectorplan zullen treffen. De uitkomsten van het project 
Mediacompetenties, een samenwerkingsverband tussen Centrum voor Merk en Communicatie 
(CMC), het Koninklijke Verbond van Grafische Ondernemingen (KVGO) en het Nederlands 
Uitgeversverbond (NUV), vormt de basis voor deze profielen. Het project is uitgevoerd door 
het Kenniscentrum GOC. TNO Informatie- Communicatietechnologie heeft in 2008/2009 een 
onderzoek gedaan naar de precieze veranderingen in de betrokken sectoren. Dit onderzoek 
heeft een viertal toekomstscenario’s opgeleverd, waarbij als toekomstvisie geldt dat er sprake 
zal zijn van een ontwikkeling in de richting van online media en commercie. In 2020 werken 
media- en communicatiebedrijven veel samen in netwerkverbanden. Ze verdienen hun geld 
met content produceren, adverteren, realiseren en aggregeren. Ze doen dat door diensten die 
variëren van zeer specialistisch tot full service. De grootste kwaliteit van de sector zijn de 4 c’s: 
creëren, cureren, communiceren en converteren. 
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Figuur 11 - De vier kwaliteiten van de uitgeverij 

 
 
Deze transitie van print naar online vergt nieuwe competenties waarover werknemers in de 
media- en communicatiesector dienen te beschikken. In vervolg op uitkomsten van het project 
mediacompetenties is door het GOC in opdracht van het A&O fonds Grafimedia en het 
Bedrijfstakbureau voor het Uitgeverijbedrijf een tiental toekomstprofielen ontwikkeld, die de 
basis vormen voor de bedrijven/talenten in de media- en communicatiesector in 2020. 
Hieronder is één toekomstprofiel opgenomen, alle toekomstprofielen vindt u in het boekje 
‘2020 begint morgen’ dat als bijlage is bijgevoegd. Het zal duidelijk zijn dat opleiding en training 
belangrijke instrumenten zullen zijn om werknemers op deze nieuwe toekomst voor te 
bereiden.  
 
Figuur 12 - Voorbeeld “Toekomstprofiel 2020” 
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2.10 Nauwelijks nieuwe instroom 
Door de krimp van het personeelsbestand en de afgenomen mobiliteit ontstaat een gebrek aan 
nieuwe instroom. Mogelijkheden voor een verjonging van de werknemerspopulatie zijn 
beperkt, terwijl jongere werknemers bovengemiddeld kunnen bijdragen aan de innovatie van 
het vak. Maatregelen als de Regeling Jonge Journalisten of cao-afspraken over nieuwe 
instroom- en kennismakingsprojecten ondervangen dit probleem slechts in beperkte mate. 
Vermeldenswaard is wel dat tijdens een journalistiek instroomproject (het zogeheten Plasterk 
initiatief voor de periode 2010 – 2012) aansluitend aan dit project circa 50% van de instromers 
een verlenging van hun tijdelijk dienstverband dan wel een vast dienstverband hebben 
gekregen. Toch is vervanging resp. instroom van vitaal belang voor een gezonde toekomst van 
de uitgeverijbedrijven. Dit belang heeft vooral te maken met de toenemende vergrijzing en 
met de veranderingen (nieuwe verdienmodellen, nieuwe competenties en andere wijze van 
bedrijfsvoering), waarmee de sector zich geconfronteerd ziet. Hierop zijn de in dit sectorplan 
genoemde maatregelen dan ook gericht. Gezien de huidige situatie in de uitgeverijsector is het 
niet reëel om een grote instroom van jongeren te verwachten. Toch zal op kleine schaal hier 
invulling aan dienen te worden gegeven. Gedurende de looptijd van het sectorplan kan deze 
beperkte instroom worden geschat op een kleine 200 jongeren. 
 
2.11 Aantal afgestudeerden zonder baan stijgt 
De uitstroom van de Scholen voor Journalistiek, de kweekvijver voor journalistieke banen in 
het uitgeverijbedrijf, bedraagt circa 450 afgestudeerden per jaar. De trend is stijgend. Het 
aantal redactionele vacatures in het uitgeverijbedrijf is slechts een fractie daarvan. Bovendien 
hebben ook de publieke omroepen, een andere belangrijke werkgever voor deze recent 
afgestudeerden, te maken met forse bezuinigingen. 
 
Traditionele werkgevers bieden dus onvoldoende vacatures voor deze afgestudeerden. 
Nieuwe digital only uitgevers compenseren dat slechts in beperkte mate. Een ander deel van de 
afgestudeerden start met zelfstandig ondernemerschap. Of daarvoor voldoende opdrachten 
beschikbaar zijn, is zeer de vraag. Conclusie is dat sprake is van een aanbodoverschot. Hoewel 
cijfers daarover ontbreken, is jeugdwerkloosheid onder deze doelgroep zeer aannemelijk. 
 
2.12 Scholing onder druk 
Door digitalisering zijn andere competenties vereist in het uitgeverijbedrijf, zie ook de 
toekomstprofielen. Omdat de mogelijkheden voor nieuwe instroom beperkt zijn, is scholing 
van het zittend personeel van groot belang. De sector constateert dat er wel behoefte is aan 
scholing bij uitgeefbedrijven en werknemers, maar dat deze investeringen door gebrek aan 
financiële middelen onvoldoende kunnen worden gerealiseerd. In de maatregelen betreffende 
scholing zullen de verschillende cursussen en programma’s voor de specifieke functiegroepen 
(uitgeefkern/redactie, marketing en verkoop, productie, staf en ondersteuning) in de 
scholingsplannen 2014 en 2015 worden opgenomen. 
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3. Doelen van het sectorplan 
 
In de arbeidsmarktanalyse staan de knelpunten op de arbeidsmarkt voor het uitgeverijbedrijf 
beschreven. Belangrijke conclusie is de werkgelegenheid de afgelopen jaren met circa 10% is 
gekrompen en dat dit ook de verwachting is voor de komende jaren. Vandaar dat gekozen is 
om maatregelen te treffen om boventallige werknemers van werk naar werk te begeleiden. 
Naast krimp is de sector in transitie, bedrijven en medewerkers moeten hierin mee gaan om 
actief te kunnen blijven in de sector. Vandaar dat gekozen is om maatregelen te treffen om de 
duurzame inzetbaarheid en mobiliteit van werknemers te stimuleren. Tevens worden 
maatregelen getroffen gericht op scholing die medewerkers en bedrijven klaar maken voor de 
toekomst. Tenslotte is het van belang om ook maatregelen te treffen op het gebied van 
instroom voor een gezonde toekomst van de uitgeverijbedrijven vanwege de huidige 
gebrekkige instroom, toenemende vergrijzing en de transitie die de sector doormaakt. De 
maatregelen zijn een extra impuls naast de cao’s en vigerend ondernemingsbeleid.   
 
Doel 1. Het begeleiden van boventallige werknemers  van werk naar werk  
 

Maatregel     Resultaat Kosten  Cofinanciering 

1a.  Persoonlijk arbeidsmarktonderzoek -vertrekpunt 500.000 250.000 

       pers. begeleid. 

       -inzicht op  

       Sectorniveau 

1b.  Begeleidingstrajecten   1250  4.000.000 2.000.000 

 

Doel 2. Stimuleren van bewustwording en activiteiten in het kader van duurzame 
inzetbaarheid en mobiliteit 

 

Maatregel     Resultaat Kosten  Cofinanciering 

2a.  Arbeidsvitaliteitsonderzoek  onderzoek 279.000 139.500 
2b.  Loopbaancheck    1250  1.227.000 613.500 
2c.  Sollicitatietrainingen   500   133.500  66.750 

 

Doel 3. Uitrollen van de toekomstprofielen en het stimuleren van scholing van werknemers 
en zp-ers 

 
Maatregel     Resultaat Kosten  Cofinanciering 

3a.  Uitrol toekomstprofiel   Uitgerold 27.000  13.500 
3b.  Scholing werknemers (ex.  verletkosten) Scholing 6.000.000 3.000.000 
3c.  Scholing ZP-ers    Scholing 200.000 100.000 

 

Doel 4. Het stimuleren van instroom van jongeren 
 
Maatregel     Resultaat Kosten  Cofinanciering 

4a.  Instroomproject    50  805.000 142.500 
4b.  Kennismakingsproject   20  100.000 50.000 
4c.  Stages     100  100.000 50.000 

 
 
Totaal        13.366.500 6.523.250 
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Deze maatregelen zijn op individueel niveau geconcretiseerd en verder uitgewerkt in 
hoofdstuk 5. 
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4. Het Bedrijfstakbureau voor het Uitgeverijbedrijf 
 
Het Bedrijfstakbureau voor het Uitgeverijbedrijf met een paritair bestuur en ondergebracht in 
een stichting is het overkoepelende bureau van cao-partijen in de uitgeverijsector.  
 
De functie van het Bedrijfstakbureau is het invulling geven aan de afspraken die door cao-
partijen bij cao zijn gemaakt. In het Bedrijfstakbureau hebben cao-partijen alle activiteiten 
ondergebracht, die samenhangen met en/of volgen uit de cao-afspraken in de bedrijfstak op 
het terrein van sociaal beleid en in de meest ruime zin. De statuten van de Stichting van het 
Bedrijfstakbureau zijn als bijlage aan het sectorplan toegevoegd. Het Bedrijfsbureau fungeert 
in de sector als een  A&O fonds. 

De hoofdtaken van het Bedrijfstakbureau liggen momenteel op de volgende gebieden:  
- de uitvoering van cao-afspraken,  
- toezicht op stichtingen en fondsen, die voortvloeien uit de cao's, 
- scholing/opleiding (digitale wegwijzer), 
- Gezond Uitgeven!/Arbocatalogus Gezond Uitgeven (website), 
- inrichting en onderhoud van de web site www.uitgeverijbedrijf.nl .  

Het bedrijfstakbureau is ondergebracht in een stichting waarin alle vijf betrokken cao-partijen 
in de sector participeren. Aan werkgeverszijde is dat: de Werkgeversvereniging 
Uitgeverijbedrijf en aan werknemerszijde: FNV KIEM, CNV Dienstenbond, De Unie en de 
Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ). De stichting Bedrijfstakbureau voor het 
Uitgeverijbedrijf heeft geen personeel in dienst. De stichting wordt bij de uitvoering van haar 
taken ondersteund door de Financiële Administratie en het Vaksecretariaat Sociale Zaken van 
het Nederlands Uitgeversverbond (NUV). 

Het Bedrijfstakbureau is verantwoordelijk voor een juiste uitvoering van alle maatregelen en 
zal ervoor zorg dragen dat de deelnemende uitgeverijen een bijdrage in de te maken kosten 
leveren. De te leveren bijdragen door de individuele uitgeverijen wordt vastgelegd in 
garantieovereenkomsten tussen die uitgeverijen en het Bedrijfstakbureau. Het 
Bedrijfstakbureau treedt ook op  als contracterende partij, tenzij een specifieke maatregel 
zulks anders vergt, zoals bijvoorbeeld bij bepaalde opleidingstrajecten. Het Bedrijfstakbureau 
is de hoofdaanvrager en ontvanger van de subsidie voor de door haar gemaakte kosten ten 
behoeve van de in dit sectorplan aangegeven maatregelen. De voortgang van de maatregelen 
wordt gemonitord door het Bedrijfstakbureau. Om te voldoen aan de specifieke voorwaarden 
betreffende voldoende eigen vermogen en het maken van minimaal 60% van de opgegeven 
kosten, zal het Bedrijfsbureau schriftelijke garantieovereenkomsten tussen de betrokken 
individuele uitgeverijen en het Bedrijfstakbureau desgevraagd kunnen overleggen aan het 
Agentschap. 
 
Voor het sectorplan wordt een inzichtelijke en controleerbare administratie ingericht en 
gevoerd met betrekking tot de uitvoering en in verband daarmee gedane uitgaven en 
verworven inkomsten. Deze administratie bestaat uit een projectadministratie, waaronder 
inbegrepen een financiële administratie en een administratie van de deelnemers per maatregel 
inclusief een burgerservicenummer dan wel bij het ontbreken daarvan het sociaal-
fiscaalnummer, waarin alle noodzakelijke gegevens tijdig, juist en volledig zijn vastgelegd en 
ten behoeve van de vaststelling van de subsidiabiliteit zijn te verifiëren met bewijsstukken. 
Deze administratie is voor controle beschikbaar op één locatie. De administratie geeft tevens  
inzicht in de geplande en gerealiseerde maatregelen. De financiële administratie geeft inzicht 
in de gemaakte subsidiabele kosten, de inkomsten en de wijze waarop de inkomsten en 
uitgaven aan de maatregelen van het sectorplan worden toegerekend. 
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Bij het inrichting van de projectadministratie, waaronder de financiële  en 
deelnemersadministratie, wordt de Leidraad regeling cofinanciering Sectorplannen gevolgd. 
Om er voor te zorgen dat de administratie voldoet aan de vereisten, wordt bij het opstellen 
van de administratie een onafhankelijke en deskundige organisatie ingezet om deze in te 
richten en verder uit te werken. Ook zal deze onafhankelijke en deskundige organisatie ingezet 
worden als adviseur om tussentijds te toetsen en advies te geven om er zeker van te zijn dat er 
voldaan wordt aan alle noodzakelijke vereisten. 
 
De administratie wordt gescheiden uitgevoerd en dus niet verzorgd door de onafhankelijke en 
deskundige organisatie die de administratie inricht en uitwerkt. Hierdoor wordt het mogelijk 
om de uitvoering  van de administratie objectief (tussentijds) te kunnen controleren op de 
vereisten. De uitvoering van de administratie wordt uitgevoerd door een andere externe en 
deskundige organisatie die hiervoor wordt geselecteerd. 
 
Voor het  inrichten en verder uitwerken van de administratie zullen externe kosten  moeten 
worden gemaakt door de inzet van een onafhankelijke en deskundige organisatie. Voor het 
maken van deze kosten zal een beroep moeten worden gedaan op de middelen die de sector, 
bij goedkeuring van het sectorplan, ter beschikking komen met betrekking tot de 
cofinanciering van de overheadkosten. Zoals gesteld in de regeling onder artikel 5.6.2 zijn deze 
overheadkosten ook bedoeld om bij te dragen in de kosten van de administratie en beheer. 
Zodra er een positieve beschikking is op het sectorplan, komen er middelen beschikbaar en zal 
de administratie definitief ingericht en uitgewerkt worden waarbij wij uiteraard ook graag het 
Agentschap betrekking om er zeker van te zijn dat wordt voldaan aan alle vereisten. 
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5. Maatregelen 
 
 
Maatregelen bij  doel 1: het begeleiden van boventallige werknemers van werk naar werk 
 
De verwachting is dat de jaarlijkse krimp in werkgelegenheid circa 10% beslaat. Als de trend 
vanuit het verleden wordt doorgezet, betekent dit dat de komende 2 jaar van circa 2400 
werknemers afscheid moet worden genomen. Wij gaan ervan uit dat door middel van deze 
maatregel het mogelijk moet zijn om in totaal gedurende de periode van het sectorplan  iets 
meer dan de helft, 1250 werknemers, te begeleiden naar werk. Op basis van ervaringen bij 
reorganisaties in de sector uit het recente verleden mag verwacht wordt dat bijna de helft van 
deze boventallige mensen op eigen kracht weer elders aan de slag komen of om andere 
redenen geen behoefte te hebben aan begeleiding. Deze maatregel bestaat uit 2 delen. Een 
persoonlijk arbeidsmarktonderzoek om op sectoraal niveau inzicht te krijgen in de afstand van 
de arbeidsmarkt. Het  persoonlijk arbeidsmarktonderzoek dient tevens als vertrekpunt van het 
begeleidingstraject naar werk dat het tweede deel van de maatregel betreft. 
 
1a. Persoonlijk arbeidsmarktonderzoek  
Op sectoraal niveau is er inhoudelijk geen inzicht in de afstand tot de arbeidsmarkt van 
boventallige medewerkers en de resultaten van de van werk naar werk trajecten. Het op 
sectoraal niveau objectief en onafhankelijk uit laten voeren van arbeidsmarktanalyses van 
boventallige medewerkers, van wie de uitkomsten worden gemeld bij het Bedrijfstakbureau, is 
een nieuwe activiteit. Het persoonlijk arbeidsmarktonderzoek is het vertrekpunt van het 
begeleidingstraject naar werk en  biedt tevens inzicht en mogelijkheden voor het voeren van 
beleid op sectorniveau.  
 
Doelstelling 
Door het persoonlijk arbeidsmarktonderzoek wordt een onafhankelijk en objectief vertrekpunt 
gecreëerd voor de persoonlijke begeleidingstrajecten van werk naar werk die hierop volgen. 
Daarnaast biedt het persoonlijk arbeidsmarktonderzoek op sectorniveau de mogelijkheid 
inzicht te verkrijgen ten behoeve van beleidsvorming op sectorniveau.  
 
Doelgroepen 
Bedrijven: 294 
Werknemers: 15.038 
 
Beoogd resultaat 
1250 Persoonlijke arbeidsmarktonderzoeken van boventallige medewerkers. 
 
Tijdpad 
Deze maatregel heeft een looptijd van twee jaar. De aanvangsdatum van deze maatregel is  
1 oktober 2013, de einddatum van de maatregel is 1 oktober 2015. 
 
Uitvoering 
De uitvoering van het persoonlijk arbeidsmarktonderzoek wordt verzorgd door een door het 
Bedrijfstakbureau te selecteren uitvoerder op basis van ervaring in de sector, kwaliteit en 
behaalde resultaten. Het persoonlijk arbeidsmarktonderzoek is een vertrouwelijk uitgevoerde 
analyse waarin de sterke en zwakke kanten van de positie van de medewerker op de 
arbeidsmarkt inzichtelijk worden gemaakt en waarbij gekeken wordt naar mogelijkheden op de 
arbeidsmarkt, een en ander vergezeld van aanbevelingen over vacatures, benodigde scholing, 
trainingen en overige aanbevelingen ter verbetering van de positie van de medewerker op de 
arbeidsmarkt. De uitkomst van het persoonlijk arbeidsmarktonderzoek wordt als uitgangspunt 
genomen voor het hierop volgende begeleidingstraject naar werk. 
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Financiering 
 Aantal Prijs (ex btw) Kosten 50 % subsidie 

Arbeidsmarktanalyse 1250 400 500.000 250.000 

     

   500.000 250.000 

 

De cofinanciering wordt door de individuele uitgeverijen verzorgd. Voor de kosten van een 
arbeidsmarktanalyse is uitgegaan van een prijs van €400,- ex btw, dit op basis van indicaties 
van de potentiële uitvoerders van deze maatregel.  Deze kosten kunnen in de praktijk afwijken. 
 

Werkwijze 

Deze maatregel wordt uitgevoerd op sectorniveau, elke individuele werkgever kan hiervan 
gebruik maken. Indien een individuele werkgever gebruik wil maken van deze maatregel dan 
kondigt deze werkgever dit aan bij het Bedrijfstakbureau met vermelding van de gewenste 
uitvoerder en bijbehorende offerte. Het Bedrijfstakbureau doet een verdere uitvraag bij de 
werkgever naar andere administratieve benodigdheden in het kader van het sectorplan. Zodra 
deze gegevens volledig zijn aangeleverd, geeft de individuele werkgever een definitieve 
opdrachtbevestiging  aan de uitvoerder en stuurt het Bedrijfstakbureau een kopie hiervan.  De 
uitvoerder factureert aan het Bedrijfstakbureau. De werkgever betaalt aan het 
Bedrijfstakbureau een bijdrage ter grootte van 50% van te maken kosten. De andere 50% van de 
maatregel wordt gefinancierd door de subsidie die voor deze maatregel vanuit het sectorplan 
wordt verkregen. De individuele werkgever is verantwoordelijk voor het aanleveren van 
noodzakelijke gegevens aan het Bedrijfstakbureau in het kader van dit sectorplan, het 
Bedrijfstakbureau is verantwoordelijk voor  de uitvoering en het monitoren van de voortgang. 
 
Continuering 
Na afloop van deze maatregel zal de arbeidsmarktanalyse gecontinueerd worden, zij het 
zonder subsidiëring en hopelijk in mindere mate omdat de grootste boventalligheid naar 
verwachting valt binnen de periode van deze maatregel. 
 

1b. Begeleidingstrajecten van werk naar werk 
In het kader van de vele reorganisaties en de langdurige economische crisis in de 
uitgeverijsector komen vele werknemers op basis van Sociale Plannen in aanmerking voor ‘van 
werk naar werktrajecten’. Dit is nieuw ten opzichte van de toepasselijke cao’s respectievelijk 
voor bedrijven zonder Sociaal Plan. 
 
Door deze maatregel is de uitgeverijsector in staat om met de reorganisatie gepaard gaande 
kosten te matigen, zoveel mogelijk werknemers te begeleiden van werk naar werk binnen of 
buiten de uitgeverijsector en kunnen de uitgespaarde kosten gebruikt worden om te 
investeren in de toekomst van de onderneming en medewerkers. Voor de uitvoering van de 
begeleidingstrajecten worden externe bureaus ingeschakeld.  
 
Doelstelling 
Het stimuleren van het gebruik van begeleidingstrajecten van werk naar werk of naar 
zelfstandig ondernemerschap voor boventallige werknemers. 
 
Doelgroepen 
Bedrijven: 294 uitgeverijen 
Werknemers: 15.038 
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Beoogd resultaat 
Op basis van het verlies van arbeidsplaatsen in het recente verleden is een beoogde resultaat 
van 1250 begeleidingstrajecten naar ons oordeel realistisch. 
Zo worden bijvoorbeeld sales/marketing werknemers doorbemiddeld naar functies in de 
zakelijke dienstverlening. Journalisten vinden naar verwachting mogelijkheden in het 
onderwijs, in de communicatiesector (persvoorlichting) of in de IT-sector. 
 
Tijdpad 
Deze maatregel heeft een looptijd van twee jaar. De aanvangsdatum van deze maatregel is  
1 oktober 2013, de einddatum van de maatregel is 1 oktober 2015. 
 
Uitvoering 
Voor de uitvoering van de begeleidingstrajecten van werk naar werk wordt door het 
Bedrijfstakbureau een providersboog opgesteld met een  aantal geselecteerde uitvoerders. 
Deze zijn geselecteerd op basis van ervaring in de sector, kwaliteit en behaalde resultaten. 
 
Financiering 
 Aantal Prijs (ex btw) Kosten 50 % subsidie 

Begeleidingstrajecten  1250 trajecten 3.200 4.000.000 2.000.000 

     

   4.000.000 2.000.000 

 
De cofinanciering wordt door de individuele uitgeverijen verzorgd.  
 
In de markt wordt voor een outplacementtraject gerekend op een kostprijs van 3.000 tot 
10.000 euro. De exacte kosten hangen af van de duur, de intensiteit, de samenstelling van de 
trajectonderdelen, de overheid en de marge van het outplacementbureau (bron: 
www.outplacement-kosten.nl). Aangezien de begeleidingstrajecten door verschillende door 
het Bedrijfstakbureau te selecteren uitvoerders kunnen worden verzorgd, is voor de kosten 
uitgegaan van een trajectprijs van €3200,- ex btw. Dit is voornamelijk bepaald door de indicatie 
die C3 werkt! heeft afgegeven als een van de potentiële uitvoerders.  
 
De kosten van de begeleidingstrajecten  van C3 werkt! die vooraf worden gegaan door een 
intake zijn (per persoon, exclusief btw): 
 
Intake   €    330,- 
C3 Advies  € 1.400,- 
C3 Begeleiding € 2.240,- 
C3 Intensief  € 3.440,- 
C3 Samen  € 3.440,- 
 
Tijdens de intake komen in anderhalf uur tijd zaken als opleiding, werkervaring, motivatie, 
verwachtingen, wensen en mogelijkheden aan bod. Ook bespreekt de mobiliteitsadviseur met 
de medewerker welke factoren het vinden van een nieuwe baan belemmeren en bevorderen. 
Op basis hiervan stelt C3 werkt!  het meest effectieve uitvoeringstraject samen voor de 
betreffende medewerker.  Het intakegesprek vindt plaats bij de medewerker in de buurt en hij 
krijgt er na afloop een rapportage met aanbevelingen. Na de intake volgt er een 
begeleidingstraject waarvan de onderdelen in onderstaand overzicht staan. 
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Onderdeel traject Bijzonderheden C3 
Advies 

C3 
Begeleiding 

C3 
Intensief 

C3 
Samen 

Servicedesk Tel./mail ja ja ja ja 

Employability Check Online/indiv. nee ja ja ja 

Workshop Eerste 
hulp bij solliciteren 

1 dag - verplicht ja ja ja ja 

Workshop LinkedIn 
werkt! 

1 dagdeel 
verplicht 

ja ja ja ja 

Workshop Financieel 
Inzicht 
Workshop Voor je 
zelf beginnen 

Niet verplicht 
 
Niet verplicht 

ja 
 

ja 

ja 
 

ja 

ja 
 

ja 

ja 
 

ja 

Loopbaanbegeleiding Individueel 3,5 uur 8 uur 15 uur 8 uur 

Groepstraject 4 dagen nee nee nee ja (38 
uur) 

Partnerprogramma 2 dagdelen nee nee nee ja 

Aikido 2 dagen nee nee nee ja 

Netwerkbijeenkomst 2 uur / groep 2x 4x 8x 5x 

E-Portfolio Online ja ja Ja ja 

Vacaturemailer Online ja ja Ja ja 

Vacaturebank Online ja ja Ja ja 

Carrièretests Online ja ja Ja ja 

      

Duur traject  2-4 mnd 4-6 mnd 6-9 mnd 6-9mnd 

 
De ervaring leert dat niet elk persoon dezelfde mate van begeleiding nodig heeft. Voor de 
kosten van een begeleidingstraject inclusief intake gaat C3 Werkt! uit van gemiddeld € 
3.142,40,- per persoon op basis van ervaringen over 2012. (3.928.400,- gedeeld door 1250). Voor 
deze maatregel wordt nu uitgegaan van een gemiddelde trajectprijs van 3.200,-, deze kosten 
kunnen in de praktijk afwijken. 
 
 

2014-2015 gemiddelde kosten 
begeleidingstraject 

    

Traject Verhouding 
o.b.v. 2012 

Aantal Kosten intake + 
traject 

Totaal kosten 

Advies 9% 112 € 1.730 € 193.760 
Begeleiding 37% 463 € 2.570 €1.189.910  
Intensief 52% 650 € 3.770 € 2.450.500 

Samen 2% 25 € 3.770 € 94.250 
Totaal 100% 1250  € 3.928.400 

 
Werkwijze 
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Deze maatregel wordt uitgevoerd op sectorniveau, elke individuele werkgever kan hiervan 
gebruik maken. Indien een individuele werkgever gebruik wil maken van deze maatregel dan 
kondigt deze werkgever dit aan bij het Bedrijfstakbureau met vermelding van de gewenste 
uitvoerder en bijbehorende offerte. Het Bedrijfstakbureau doet een verdere uitvraag bij de 
werkgever naar andere administratieve benodigdheden in het kader van het sectorplan. Zodra 
deze gegevens volledig zijn aangeleverd geeft de individuele werkgever een definitieve 
opdrachtbevestiging  aan de uitvoerder en stuurt het Bedrijfstakbureau een kopie hiervan.  De 
uitvoerder factureert aan het Bedrijfstakbureau. De werkgever betaalt aan het 
Bedrijfstakbureau een bijdrage ter grootte van 50% van te maken kosten. De andere 50% van de 
maatregel wordt gefinancierd door de subsidie die voor deze maatregel vanuit het sectorplan 
wordt verkregen. De individuele werkgever is verantwoordelijk voor het aanleveren van 
noodzakelijke gegevens aan het Bedrijfstakbureau in het kader van dit sectorplan, het 
Bedrijfstakbureau is verantwoordelijk voor  de uitvoering en het monitoren van de voortgang. 
 
Continuering 
Na afloop van deze maatregel zal de van werk naar werk begeleiding gecontinueerd worden, 
zij het zonder subsidiëring en hopelijk in mindere mate omdat de grootste boventalligheid naar 
verwachting valt binnen de periode van deze maatregel. 
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Maatregelen bij doel 2: het stimuleren van bewustwording en activiteiten in het kader van 
duurzame inzetbaarheid en mobiliteit 
 
De maatregelen ten behoeve van het stimuleren van bewustwording en activiteiten in het 
kader van duurzame inzetbaarheid en mobiliteit zijn preventief van aard. Deze zijn noodzakelijk 
in het kader van de eerder beschreven transitie, de gemiddelde lange dienstverbanden en 
beperkte mobiliteit van medewerkers. De te treffen maatregelen zijn achtereenvolgens het 
houden van een arbeidvitaliteitsonderzoek, het uitvoeren van loopbaanchecks voor 
medewerkers en sollicitatietrainingen. 
 
2.a Arbeidsvitaliteitsonderzoek  
Op sectorniveau wordt een arbeidsvitaliteitsonderzoek ontwikkeld en beschikbaar gesteld aan 
werkgevers en werknemers. Concreet gaat het om een nulmeting, de ontwikkeling van een 
app Arbeidsmarkt Potentieel Keuring (APK) en het testen ervan in een pilot onder circa 300 
werknemers bij een beperkt aantal uitgeverijen en dit vervolgens uit te rollen voor de gehele 
sector. Het arbeidsvitaliteitsonderzoek verschilt hiermee dus duidelijk ten opzichte van de 
andere maatregelen in het kader van duurzame inzetbaarheid en mobiliteit (sollicitatietraining, 
loopbaancheck). Dit praktische instrument dient werknemers preventief te stimuleren om hun 
arbeidspotentieel op peil te brengen respectievelijk op peil te houden ten opzichte van de snel 
veranderende arbeidsmarkt en de beschreven toekomstprofielen. Het 
arbeidsvitaliteitsonderzoek is een nieuwe activiteit. 
 
Er is op dit moment geen loopbaanproduct dat invloed heeft op duurzaam loopbaangedrag 
van de werknemer, preventief van aard is en ook een jonge doelgroep aanspreekt. De sector 
wil vanuit gemeenschappelijk werknemers- en werkgeversbelang een gerichte bijdrage leveren 
aan de duurzame inzetbaarheid binnen de sector en wil daarvoor, complementair aan het 
bestaande aanbod, het Arbeidsvitaliteitsonderzoek laten ontwikkelen en uitvoeren, waardoor 
de loopbaan van individuele werknemers toekomstbestendiger wordt. De nadruk ligt daarbij 
op het “up to date” houden van kennis, samen met het opbouwen en onderhouden van een 
relevant netwerk aan personen. Op deze manier heeft een werknemer zelf een belangrijke rol 
in het duurzaam aan het werk blijven.  
 
Het arbeidsvitaliteitsonderzoek heeft als doel, vanuit de toekomstvisie van de uitgeverijsector, 
de individuele medewerker inzicht te geven in zijn huidige situatie van duurzame 
inzetbaarheid, geeft hem concrete richtinggevende tips op welke manier de duurzaamheid 
vergroot kan worden en geeft inzicht in de ontwikkeling van duurzame inzetbaarheid. Het 
arbeidsvitaliteitsonderzoek is zo opgezet dat zowel jongere en oudere werknemers 
aangesproken worden. 
Na het maken van de nulmeting en het doorlopen van de app, is de werknemer in staat een 
eigen professioneel netwerk aan contacten te bouwen, onderhouden en uit te breiden. Dit 
netwerk houdt de arbeidsmarkt voor de werknemer binnen handbereik en maakt benodigde 
kennis(ontwikkeling) en competentie(ontwikkeling) inzichtelijk. De werknemer kan, al dan niet 
samen met zijn werkgever, gericht plannen maken voor zijn blijvende inzetbaarheid, gebaseerd 
op Werkvermogen en het persoonlijke netwerk. 
Het arbeidsvitaliteitsonderzoek bestraat uit twee delen  
 
• Een nulmeting (via website) 
• De doorontwikkeling van duurzame inzetbaarheid (via app) 
 
De nulmeting 
Het arbeidsvitaliteitsonderzoek werkt met het concept van competentiemanagement. De 
gekozen set aan competenties sluit aan op de “toekomstprofielen” van het Uitgeefbedrijf en is 
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onder te verdelen in drie hoofdgroepen, die alleen en in samenhang de duurzaamheid van 
inzet op de arbeidsmarkt inzichtelijk maken. De drie hoofdgroepen zijn: 
 
• Werkvermogen  
• Persoonlijke kracht 
• Netwerk potentie  
 
De onderliggende competenties worden online uitgevraagd door een eigen en nog te 
ontwikkelen competentietest. Deze competentietest is de basis van het 
arbeidsvitaliteitsonderzoek en wordt uitgebreid met demografische gegevens (naam, leeftijd, 
functie, werkgever, opleidingsniveau, gender, aantal jaren in dienst, ZZP/loondienst). Vanuit de 
door de werknemer ingevulde competentietest, genereert het arbeidsvitaliteitsonderzoek een 
persoonlijke rapportage. De rapportage bestaat uit een tekstdeel en een grafische weergave 
van de score per competentie, met uitleg van de betekenis van de competenties. Het tekstuele 
deel van de rapportage bevat een conclusie en advies in de vorm van een statement, 
aangevuld met een aantal individuele tips.  
 
Doorontwikkeling van duurzame inzetbaarheid 
De nulmeting is een “foto” van de huidige situatie van de werknemer. Na de nulmeting staat 
het verleiden en aanmoedigen van de werknemer centraal om geregeld aan de slag te gaan 
met de gegeven adviezen. Het werken aan duurzaamheid vraagt immers permanent en 
structureel aandacht. Een app is daarvoor het meest geschikt. In deze app, die geschikt is voor 
Android en IOS, is functionaliteit ingebouwd die o.a. 
 
• Deelname aan sociale netwerken vastlegt; 
• De groei van deze netwerken volgt en stimuleert; 
• Face to face ontmoetingen gericht op werk buiten de eigen organisatie vastlegt; 
• Het aantal uren deskundigheidsbevordering per periode vastlegt  
 (met of zonder niveau duiding/diploma’s en/of certificaten); 
• Het aantal voorstellen ter verbetering van het eigen bedrijf/afdeling vastlegt. 
 
De app werkt vanuit een “push” en “pull” strategie. Een werknemer wordt periodiek herinnerd 
zijn persoonlijke ontwikkeling bij te houden, indien hij zelf een deadline overschrijdt en krijgt na 
het bijwerken gericht terugkoppeling over; 
 
• De ontwikkeling van zijn netwerk 
• De ontwikkeling van zijn werkvermogen/vakmanschap 
• De ontwikkeling van zijn persoonlijke kracht 
 
Doelstelling 
Werkgevers bieden werknemers een praktisch instrument aan voor een periodiek 
zelfonderzoek ter bevordering van hun duurzame inzetbaarheid. 
 
Doelgroepen 
Werkgevers: 294 uitgeverijen 
Werknemers: 15.038 
 
Beoogd resultaat 
Het arbeidsvitaliteitsonderzoek en bijbehorend instrumentarium is ontwikkeld, uitgevoerd in 
een pilot onder 300 medewerkers en een rapportage is beschikbaar. 
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Tijdpad 
Deze maatregel heeft een looptijd van 1,5 jaar. De aanvangsdatum van deze maatregel is 1 april 
2014 waarin wordt gestart met de voorbereidende fase. De afname van het onderzoek start 
vanaf 1 oktober 2014, de einddatum van de maatregel is 1 oktober 2015. 
 
Uitvoering en werkwijze 
Het Bedrijfstakbureau zorgt voor de werving van uitgeverijen waar de pilot van het 
arbeidsvitaliteitsonderzoek kan worden uitgevoerd onder de medewerkers. Hiertoe zal een 
oproep worden gedaan naar de uitgevers. Voor het ontwikkelen en uitoeren van het 
arbeidsvitaliteitsonderzoek en instrumentarium en het opstellen van de rapportages wordt 
door het Bedrijfstakbureau een externe partij gezocht die hiervoor het meest geschikt is.  
 
Financiering 
 Uren Kosten uren 

(35 p.u.) 
Kosten 
Out of pocket 

Totaal 
Kosten 

50 % subsidie 

Ontwikkelen 
onderzoek + 
instrumentarium  via 
pilot 

200 7000 70.000 77.000 38.500 

Afname onderzoek in 
de gehele sector 

  192.000 192.000 96.000 

Rapportage onderzoek   10.000 10.000 5.000 

      

   272.000 279.000 139.500 

 
De out of pocket kosten zijn bepaald door de indicatie die is afgegeven door de potentiële 
uitvoerder. Er wordt verwacht dat voor de begeleiding en klankbordfunctie 200 uur nodig is 
van de deelnemende partijen aan het sectorplan. Er wordt nu uitgegaan van een intern 
uurtarief van 35,-. 
 
De cofinanciering wordt verzorgd door het Bedrijfstakbureau voor het Uitgeverijbedrijf. Door 
subsidie wordt de uitgeverijsector in de gelegenheid gesteld om een praktisch instrument te 
ontwikkelen ten behoeve van een Arbeidsvitaliteitsonderzoek door werknemers.  
 
Continuering 
Na afloop van deze maatregel zal dit instrumentarium blijvend worden aangeboden . 
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2b. Loopbaancheck  
De loopbaancheck wordt preventief ingezet en heeft betrekking op werknemers die werkzaam 
blijven in de uitgeverijsector en niet op boventallige werknemers. Volgens de sector is een 
loopbaancheck een geschikt, laagdrempelig instrument om individuele medewerkers in een 
kort traject inzicht te geven in hun duurzame inzetbaarheid en hen aan te zetten tot actie. De  
medewerkers worden persoonlijke en deskundig begeleid bij het leggen van verbanden en het 
formuleren van te nemen loopbaanstappen, op basis van wat de medewerker kan en wil. 
 
In aanvulling op de afspraken in de verschillende cao's in het kader van het op peil houden van 
de duurzame inzetbaarheid van de werknemer binnen en buiten de eigen onderneming wordt 
een loopbaancheck gefaciliteerd. Deze maatregel wordt dan ook aangemerkt als een nieuwe 
activiteit.  
 
Doelstelling 
Het stimuleren en aanbieden van loopbaaninstrumenten om werknemers zowel binnen als 
buiten de eigen onderneming duurzaam inzetbaar te houden. 
 
Doelgroepen 
Bedrijven:  294 uitgeverijen 
werknemers: 15.038 
 
Beoogd resultaat 
In principe komen alle medewerkers die gedurende de looptijd niet boventallig worden of zijn 
verklaard in aanmerking voor een loopbaancheck. Het is echter niet reëel om te verwachten 
dat dit daadwerkelijk ook gerealiseerd kan worden, mede gezien de financiële situatie waarin 
de sector zich bevind. Vandaar dat is gekozen om voor 1250 medewerkers, van het totaal 
aantal medewerkers vallend onder de werkingssfeer van een cao behorend tot de 
uitgeverijsector in 2012  een loopbaancheck te doen gedurende de looptijd van deze maatregel. 
 
Tijdpad 
Deze maatregel heeft een looptijd van twee jaar. De aanvangsdatum van deze maatregel is  
1 januari 2014, de einddatum van de maatregel is 1 januari 2016. 
 
Uitvoering 
De communicatie en stimulering wordt verzorgd door het Bedrijfstakbureau. Voor de 
uitvoering van de loopbaanchecks wordt door het Bedrijfstakbureau een providersboog 
opgesteld met een aantal geselecteerde uitvoerders. Deze zijn geselecteerd op basis van 
ervaring in de sector, kwaliteit en behaalde resultaten. 
 
Financiering 
 Uren Kosten uren 

(35 p.u.) 
Kosten 
Out of pocket 

Totaal 
Kosten 

50 % subsidie 

Communicatie en 
stimulering 

200 7.000 20.000 27.000 13.500 

Loopbaancheck 
 (1250 x) 

  1.200.000 1.200.0000 600.000 

  7.000 1.220.000 1.227.000 613.500 

 
De cofinanciering wordt door de individuele uitgeverijen verzorgd.  
 
De out of pocket kosten zijn begroot op in totaal € 20.000 op basis van indicatie van potentiële 
uitvoerder. Kostenposten zijn redactie, beeldmateriaal, vormgeving, opmaak  en – voor de 
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fysieke producten - drukwerk en distributie. Daarnaast is in het kader van communicatie en 
stimuleren  door het bedrijfstakbureau 200 uur begroot.  
 
Aangezien de loopbaanchecks door verschillende door het Bedrijfstakbureau te selecteren 
uitvoerders kunnen worden verzorgd, is voor de kosten uitgegaan van een gemiddelde prijs 
van €995,- ex btw. Dit is voornamelijk bepaald door de indicatie die C3 werkt! heeft afgegeven 
als een van de potentiële uitvoerders van de loopbaancheck onder de productnaam 
loopbaanplan. Deze kosten kunnen in de praktijk afwijken.  
 
Het loopbaanplan bestaat uit de volgende onderdelen.  
 

 6 uur loopbaanbegeleiding door een mobiliteitsadviseur in de regio 

 EmployabilityCheck (online zelfonderzoek) incl. uitgebreide rapportage 

 Toegang tot het online platform en het e-portfolio van C3 werkt!  

 Opdrachten die het loopbaanactieplan ondersteunen 
 

Het loopbaanplan bestaat uit een coachbundel van 6 uur.  Tijdens het startgesprek met je 
mobiliteitsadviseur geef de medewerker aan wat men tijdens het traject wil bereiken of 
oplossen. Vervolgens gaat men aan de slag met de EmployabilityCheck. Dit kan vanuit 
huis. De EmployabilityCheck bestaat uit vier online vragenlijsten en geeft inzicht in 
vaardigheden,  interesses, voorkeuren en de beroepen die daarbij passen. Van al deze 
nieuwe inzichten ontvangt men een rapportage. Deze bespreek men met de 
mobiliteitsadviseur en vervolgens gaat men aan de slag met het e-portfolio en 
loopbaanactieplan. Opdrachten die het proces ondersteunen maken deel uit van het 
traject. De coaching vindt plaats via persoonlijke gesprekken, e-coaching of via 
telefonische consulten. 
 
Door middel van subsidie wordt het doen van een loopbaancheck financieel aantrekkelijker. Dit 
werkt drempelverlagend waardoor meer mensen een loopbaancheck kunnen doen op het 
moment dat zij die het hardst nodig hebben.  
 
Werkwijze 
Deze maatregel wordt uitgevoerd op sectorniveau, elke individuele werkgever kan hiervan 
gebruik maken. Indien een individuele werkgever gebruik wil maken van deze maatregel dan 
kondigt deze werkgever dit aan bij het Bedrijfstakbureau met vermelding van de gewenste 
uitvoerder en bijbehorende offerte. Het Bedrijfstakbureau doet een verdere uitvraag bij de 
werkgever naar andere administratieve benodigdheden in het kader van het sectorplan. Zodra 
deze gegevens volledig zijn aangeleverd geeft de individuele werkgever een definitieve 
opdrachtbevestiging  aan de uitvoerder en stuurt het Bedrijfstakbureau een kopie hiervan.  De 
uitvoerder factureert aan het Bedrijfstakbureau. De werkgever betaalt aan het 
Bedrijfstakbureau een bijdrage ter grootte van 50% van te maken kosten. De andere 50% van de 
maatregel wordt gefinancierd door de subsidie die voor deze maatregel vanuit het sectorplan 
wordt verkregen. De individuele werkgever is verantwoordelijk voor het aanleveren van 
noodzakelijke gegevens aan het Bedrijfstakbureau in het kader van dit sectorplan, het 
Bedrijfstakbureau is verantwoordelijk voor  de uitvoering en het monitoren van de voortgang. 
 
Continuering 
Na afloop van deze maatregel zal de loopbaancheck gecontinueerd worden, zij het zonder 
subsidiëring. 
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2c. Sollicitatietraining 
De sollicitatietraining in deze maatregel wordt echter preventief ingezet en heeft betrekking 
op werknemers die werkzaam blijven in de uitgeverijsector en niet op boventallige 
werknemers. Werknemers die een begeleidingstraject naar werk volgen zoals vermeld onder 
maatregel 1b volgen ook een sollicitatietraining als onderdeel van het traject. Er zijn de 
afgelopen jaren veel ontwikkelingen geweest die het zoeken naar werk en het solliciteren 
hebben veranderd. Denk aan de opkomst van internet, vacaturesites en sociale netwerken 
zoals LinkedIn. Voor werknemers, vooral diegenen met een langdurige dienstverband, zal veel 
hiervan in min of meerdere mate onbekend zijn. Door een sollicitatietraining worden 
werknemers bijgespijkerd. Dit is van belang in het kader van de eigen loopbaan- en 
arbeidsmarktoriëntatie en duurzame inzetbaarheid. Er zal tevens aandacht worden besteed 
aan personal branding, in goed Nederlands digitale zelfmarketing. De sollicitatietraining 
vergroot de slagingskans bij mobiliteitsbevorderende activiteiten. Voor de uitvoering van de 
sollicitatietraining worden externe bureaus ingeschakeld. Op sectoraal niveau is dit een nieuwe 
activiteit. 
 
Doelstelling 
Sollicitatietraining aanbieden aan werknemers om hen de hedendaagse manier van solliciteren 
eigen te laten maken en te kunnen werken aan personal branding. 
 
Doelgroepen 
Bedrijven:  294 uitgeverijen 
werknemers: 15.038 
 
Beoogd resultaat 
In principe komen alle medewerkers die gedurende de looptijd niet boventallig worden of zijn 
verklaard in aanmerking voor een sollicitatietraining. Het is echter niet reëel om te verwachten 
dat dit daadwerkelijk ook gerealiseerd kan worden aangezien. Het aantal deelnemers is naar 
verwachting beperkter dan het aantal deelnemers aan een loopbaancheck omdat de 
sollicitatietraining een beperkte en specifieke doelstelling heeft. Vandaar dat is gekozen om 
voor 500 medewerkers van het totaal aantal medewerkers vallend onder de werkingssfeer van 
een cao behorend tot de uitgeverijsector in 2012  een loopbaancheck te doen gedurende de 
looptijd van deze maatregel. 
 
Tijdpad 
Deze maatregel heeft een looptijd van twee jaar. De aanvangsdatum van deze maatregel is 1 
april 2014, de einddatum van de maatregel is 1 april 2016. 
 
Uitvoering 
Voor de uitvoering van de sollicitatietrainingen wordt door het Bedrijfstakbureau een 
providersboog opgesteld met een  aantal geselecteerde uitvoerders. Deze zijn geselecteerd op 
basis van ervaring in de sector, kwaliteit en behaalde resultaten. De volgende zaken komen aan 
bod tijdens de sollicitatietraining. 
 

- De deelnemer doet kennis op over het sollicitatieproces in het algemeen en alle 
ontwikkelingen die er op dit gebied zijn. 

- De deelnemer kent het belang, de waarde, opbouw, onderdelen en vormgeving van 
een c.v. 

- De deelnemer kent het belang van het opbouwen en onderhouden van een goed eigen 
netwerk. Is zich ervan bewust dat netwerken het nieuwe solliciteren is. 

- De deelnemer heeft geoefend met het lezen en analyseren van vacatures. 
- De deelnemer kent de verschillende vormen, opbouw en inhoud van een 

sollicitatiebrief 



30 

 

- De deelnemer wordt zich bewust van zijn non-verbale communicatie en presentatie 
- De deelnemer heeft geoefend met het voeren van sollicitatie en netwerkgesprekken. 

 
Financiering 
 Uren Kosten uren 

(35 p.u.) 
Kosten out 
of pocket 

Totaal  
kosten 

50 % subsidie 

Communicatie en stimulering 100 3.500 20.000 23.500 11.750 

Sollicitatietrainingen    110.000 110.000 55.000 

      

    133.500 66.750 

 
De cofinanciering wordt door de individuele uitgeverijen verzorgd.  
 
Aangezien de sollicitatietrainingen door verschillende door het Bedrijfstakbureau te selecteren 
uitvoerders kunnen worden verzorgd is voor de kosten uitgegaan van een gemiddelde prijs van 
€220,- ex btw. Dit is voornamelijk bepaald door de indicatie die C3 werkt! heeft afgegeven als 
een van de potentiële uitvoerders. 
 
De out of pocket kosten zijn begroot op in totaal € 20.000 op basis van indicatie van potentiële 
uitvoerder. Kostenposten zijn redactie, beeldmateriaal, vormgeving, opmaak  en – voor de 
fysieke producten - drukwerk en distributie. Daarnaast is in het kader van communicatie en 
stimuleren  door het bedrijfstakbureau 100 uur begroot.  
 
Door middel van cofinanciering wordt het volgen van een sollicitatietraining financieel 
aantrekkelijker. Dit werkt drempelverlagend waardoor meer mensen deze training kunnen 
volgen op het moment dat zij die het hardst nodig hebben.  
 
Werkwijze 
Deze maatregel wordt uitgevoerd op sectorniveau, elke individuele werkgever kan hiervan 
gebruik maken. Indien een individuele werkgever gebruik wil maken van deze maatregel dan 
kondigt deze werkgever dit aan bij het Bedrijfstakbureau met vermelding van de gewenste 
uitvoerder en bijbehorende offerte. Het Bedrijfstakbureau doet een verdere uitvraag bij de 
werkgever naar andere administratieve benodigdheden in het kader van het sectorplan. Zodra 
deze gegevens volledig zijn aangeleverd geeft de individuele werkgever een definitieve 
opdrachtbevestiging  aan de uitvoerder en stuurt het Bedrijfstakbureau een kopie hiervan.  De 
uitvoerder factureert aan het Bedrijfstakbureau. De werkgever betaalt aan het 
Bedrijfstakbureau een bijdrage ter grootte van 50% van te maken kosten. De andere 50% van de 
maatregel wordt gefinancierd door de subsidie die voor deze maatregel vanuit het sectorplan 
wordt verkregen. De individuele werkgever is verantwoordelijk voor het aanleveren van 
noodzakelijke gegevens aan het Bedrijfstakbureau in het kader van dit sectorplan, het 
Bedrijfstakbureau is verantwoordelijk voor  de uitvoering en het monitoren van de voortgang. 
 
Continuering 
Na afloop van deze maatregel zal de sollicitatietraining gecontinueerd worden, zij het zonder 
subsidiëring. 
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Maatregelen bij doel 3: uitrollen van de toekomstprofielen en het stimuleren van scholing van 
werknemers en zp-ers 
 
3a. Uitrol Toekomstprofielen 
Sociale partners hebben gezamenlijk profielen opgesteld van de werknemers van de toekomst 
in het uitgeverijbedrijf. De uitkomsten van het project Mediacompetenties, een 
samenwerkingsverband tussen Centrum voor Merk en Communicatie (CMC), het Koninklijke 
Verbond van Grafische Ondernemingen (KVGO) en het Nederlands Uitgeversverbond (NUV), 
vormt de basis voor deze profielen. Dit project is in opdracht van sociale partners uitgevoerd 
door GOC. De toekomstprofielen worden gebruikt om werkgevers en werknemers te 
informeren over de vereiste competenties en vaardigheden binnen de uitgeverij van de 
(nabije) toekomst. Deze toekomstprofielen zijn tevens leidend voor de toekomstgerichte 
scholing die in het kader van dit sectorplan worden getroffen. 
 
Een uitrol van de toekomstprofielen zal in 2014 plaatsvinden in de uitgeverijsector en 
aanverwante sectoren binnen de creatieve industrie zodat bedrijven en werknemers zich 
vervolgens toekomstgericht kunnen ontwikkelen.  
 
Doelstelling 
Uitrollen van de toekomstprofielen in de sector zodat werkgevers en werknemers hierover 
geïnformeerd zijn.  
 
Doelgroepen 
Bedrijven:  294  uitgeverijen 
werknemers: 15.038 
 
Vertegenwoordigers van werkgevers (leidinggevenden, HR managers) en vertegenwoordigers 
werknemers (OR, redactiecommissies) zullen hierbij met name worden betrokken.  
 
Beoogd resultaat 
De toekomstprofielen met de vereiste competenties en vaardigheden zijn uitgerold en bekend 
bij de werkgevers en werknemers en hun vertegenwoordigers in de uitgeverijsector. 
 
Tijdpad 
Deze maatregel heeft een looptijd van een jaar. De aanvangsdatum van deze maatregel is 1-1-
2014, de einddatum van de maatregel is 1-1-2015. 
 
Uitvoering 
De uitrol van de toekomstprofielen wordt verzorgd onder de verantwoordelijkheid van het 
Bedrijfstakbureau in samenwerking met CAO partijen en andere relevante organisaties 
waaronder GOC als opsteller van de toekomstprofielen en enkele 
opleidingsorganisaties/Academy’s vanuit de verschillende cao partijen. Dit zal plaats vinden in 
de vorm van verspreiding van de boekjes, communicatie over de toekomstprofielen en het 
organiseren van bijeenkomsten. 
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Financiering 
 Uren Kosten uren 

(35 p.u.) 
Kosten 
Out of pocket 

Totaal 
Kosten 

50 % subsidie 

Uitrol 
toekomstprofielen 

200 7.000 20.000 27.000 13.500 

  7.000 20.000 27.000 13.500 

 
In het kader van de uitrol van de toekomstprofielen  door het Bedrijfstakbureau is 200 uur 
begroot. Daarnaast is 20.000,- begroot voor het organiseren en uitvoeren van de 
bijeenkomsten op basis van indicatie van potentiële uitvoerders. 
 
De cofinanciering van de uitrol van de toekomstprofielen wordt verzorgd door het 
Bedrijfstakbureau voor het Uitgeverijbedrijf. Door middel van subsidie kunnen de 
Toekomstprofielen breed worden uitgerold in de sector zodat eenieder hiervan optimaal op de 
hoogte is. 
 
3b. Scholing van werknemers 
De uitgeverijsector is in transitie. Ook bij krimp in de komende twee jaar zal scholing, zoals 
aangegeven in de arbeidsmarktanalyse, onontbeerlijk zijn voor deze transitie. De 
toekomstprofielen vergen van werknemers nieuwe competenties en vaardigheden. Deze 
maatregel richt zich op algemene, toekomstgerichte, scholing die van belang is voor het blijven 
werken binnen de sector. De scholing dient echter ook zijn waarde te hebben buiten de sector, 
bedrijfspecifieke scholing valt niet onder deze maatregel. 
 
Op basis van het functieindelingsysteem behorende bij de cao kan een ruwe onderverdeling 
worden gemaakt in de  functiegroepen uitgeefkern/redactie, marketing en verkoop, productie, 
staf en ondersteuning. Deze functiegroepen vertegenwoordigen 65% van de werkgelegenheid 
van de uitgeefsector.,35% Van de werkgelegenheid betreft de journalistieke functies (dagblad- 
en tijdschriftjournalisten).  
 
Voor deze verschillende functiegroepen gelden specifieke cursussen en trainingen maar de 
grootste gemene deler van de uitgeverijsector is digital first. Dit betekent dat er specifieke 
cursussen voor journalisten zijn voor het gebruik van social media, waardoor het online bereik 
en invloed binnen de doelgroep wordt vergroot. Het gaat dan bijvoorbeeld om schrijven voor 
het web; maar ook het ontwikkelen van meer technische vaardigheden zoals gebruik Excel 
voor datajournalistiek, bloggen, “de redacteur als merk” etc. Men krijgt zo beter inzicht in de 
mogelijkheden op het digitale vlak.  
 
Voor niet-journalistieke doelgroepen zoals marketing en verkoop zullen de opleidingen zich 
richten op de sterk veranderde commerciële markt  (sales benadering, schrijven van proposals, 
commerciële vaardigheden zoals salesritme, display advertising, digital social media, online 
marketing/e-marketing, merkstrategie, mediaplanning starten van een webshop e.d.). Ook 
voor deze doelgroep zijn cursussen met betrekking tot social media van groot belang. 
Bijvoorbeeld een Workshop over hoe het Google is gelukt 50% van de advertentiemarkt van de 
tijdschrift- en dagblad uitgevers over te nemen. Verder zal er aandacht besteed worden aan 
time- en project management alsook het zelfstandig kunnen werken.  
 
Voor de uitgeefkern/redactie worden trainingen en workshops verzorgd over schrijven voor 
het web, gebruik maken van social media ten behoeve van journalistieke bijdragen, omgaan 
met nieuwe technologie (Adobe Indesign, digitale fotografie), datajournalistiek, 
onderzoeksjournalistiek, digital storytelling, beeldles voor bloggers, photoshop.  
 
Ook voor de staf- en ondersteuningsfuncties zullen trainingen worden ontwikkeld, 
bijvoorbeeld op het gebied van e-financial management en e-personeelsmanagement. 
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Doelstelling 
Het stimuleren van toekomstgerichte scholing en het aanbieden van scholingstrajecten aan 
werknemers in loondienst.  
 
Doelgroepen 

Bedrijven:  294uitgeverijen 
Werknemers : 15.038 
Waarvan circa 35% journalistiek ( circa 5000) en 65% niet journalistiek (10.000). 
 
Beoogd resultaat 
In principe komen alle medewerkers die gedurende de looptijd niet boventallig worden of zijn 
verklaard in aanmerking voor een sollicitatietraining. Het is echter niet reëel om te verwachten 
dat dit daadwerkelijk ook gerealiseerd kan worden. Op basis van de inventarisatie die najaar 
2013 is uitgevoerd door het Bedrijfstakbureau is de verwachting dat de komende 2 jaar 50% van 
de totale doelgroep gebruik zal maken van de scholing binnen deze maatregel.  Dit betreft dus 
7.500 medewerkers. 
 
Tijdpad 
Deze maatregel heeft een looptijd van twee jaar. De aanvangsdatum van deze maatregel is 1-1-
2014, de einddatum van de maatregel is 1-1-2016. 
 
Uitvoering 
De uitvoering van de scholing wordt verzorgd door diverse uitvoerders, al naar gelang de 
behoefte. Binnen een aantal uitgeverijen zullen de trainingen/cursussen als maatwerk worden 
opgezet en gegeven door Academy-achtige opleidingsinstituties, als zelfstudie of als e-learning 
modules. Maar ook zal van externe scholingsbureaus gebruik worden gemaakt. 
 
Werkwijze 
Van deze maatregel kan elke individuele werkgever en/of werknemer gebruik maken. Het 
Bedrijfstakbureau stelt de voorwaarden vast waaronder de scholing plaats kan vinden. Hierbij 
dient door de uitgeverijen objectief te worden vastgesteld dat de scholing toekomstgericht is, 
van algemeen nut is en niet bedrijfsspecifiek is.  
 
Indien een individuele werkgever gebruik wil maken van deze maatregel dan kondigt deze 
werkgever dit aan bij het Bedrijfstakbureau met vermelding van de gewenste uitvoerder en 
bijbehorende offerte. Het Bedrijfstakbureau doet een verdere uitvraag bij de werkgever naar 
andere administratieve benodigdheden in het kader van het sectorplan en de toets of deze 
scholing in aanmerking komt voor deze maatregel. Zodra deze gegevens volledig zijn 
aangeleverd en akkoord zijn bevonden door het Bedrijfstakbureau, geeft de individuele 
werkgever een definitieve opdrachtbevestiging / getekende offerte aan de uitvoerder en 
stuurt het Bedrijfstakbureau een kopie hiervan. De uitvoerder factureert rechtstreeks aan de 
werkgever. De werkgever stuurt een kopie van de factuur naar het Bedrijfstakbureau. De 
werkgever ontvangt van het Bedrijfstakbureau 50% subsidie, eventueel direct bij 
bevoorschotting of achteraf na definitieve toekenning van het subsidiebesluit van het 
sectorplan. De individuele werkgever is verantwoordelijk voor het aanleveren van 
noodzakelijke gegevens aan het Bedrijfstakbureau in het kader van dit sectorplan, het 
Bedrijfstakbureau is verantwoordelijk voor het monitoren van de voortgang. 
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Financiering 
 Kosten 

Out of pocket 
Totaal 
Kosten 

50 % subsidie 

Scholing  7500 
werknemers 

  

6.000.000 
 

6.000.000 
 

3.000.000 
 

 6.000.000 6.000.000 3.000.000 

 
De cofinanciering van de scholing voor werknemers wordt verzorgd door de individuele 
uitgeverijen.  
 
Door het Bedrijfstakbureau is in het kader van deze maatregel een inventarisatie uitgevoerd 
onder de grootste uitgeverijen om inzicht te krijgen wat de financiële mogelijkheden zijn voor 
scholing in 2014 en 2015, aangezien de cofinanciering door de individuele bedrijven wordt 
verzorgd. Op basis van deze inventarisatie blijkt dat de cofinancieringsmogelijkheid 3.ooo.ooo,- 
bedraagt. Op basis van het verkrijgen van 50% subsidie basis is gekozen om deze 
scholingsmaatregel in te zetten voor 6.000.000,-. Desgevraagd zal de uitgevoerde 
inventarisatie  onder uitgeverijen worden overlegd. 
 
Door middel van subsidie wordt het volgen van toekomstgerichte scholing financieel 
aantrekkelijker. Dit werkt drempelverlagend waardoor meer mensen geschoold  kunnen 
worden op het moment dat zij die het hardst nodig hebben.  
 
Continuering 
Na de cofinanciering zullen de uitgeverijen de scholing verder zelf blijven bekostigen, op basis 
van behoefte en financiele mogelijkheden. 
 
3c. Scholing ZP-ers 
Zowel sociale partners als minister Asscher hebben aangegeven dat het belangrijk is om ook 
ZP-ers (zelfstandige professionals) in de gelegenheid te stellen gebruik te kunnen maken van 
maatregelen in het sectorplan. Juist in een sector waar veelvuldig gebruik wordt gemaakt van 
ZP-ers onderschrijven indienende partijen dat belang. Wij hechten aan een combinatie van 
goed opdrachtgeverschap en goed opdrachtnemerschap. De scholing zal zich vooral richten op 
het ondernemerschap van opdrachtnemers. Dit betekent het ontwikkelen van competenties 
zoals acquireren, opstellen van een businessplan, een eigen website bouwen. Maar ook 
specifieke cursussen voor journalisten voor het gebruik van social media, waardoor het online 
bereik en invloed binnen de doelgroep wordt vergroot. Het gaat dan bijvoorbeeld om schrijven 
voor het web; maar ook het ontwikkelen van meer technische vaardigheden zoals gebruik 
Excel voor datajournalistiek, bloggen, “de journalist als merk” etc. Men krijgt zo beter inzicht in 
de mogelijkheden op het digitale vlak.  
 
Doelstelling 
Het stimuleren van scholing en scholingstrajecten van ZP-ers om te komen tot duurzame 
arbeidsverhoudingen van ZP-ers met de uitgeverijbedrijven waarbij kwaliteit en 
professionaliteit beter geborgd en ontwikkeld zijn. 
 
Doelgroep 
Deze maatregel is specifiek bedoeld voor ZZP’ers in de publieksbladensector, ongeveer 700 
journalisten en 2500 freelancers. Alleen voor deze sector bleek het mogelijk cofinanciering te 
regelen voor scholing van zelfstandige professionals/zzp’ers. 
 
Beoogd resultaat 
200 ZP-ers zijn bijgeschoold waarvan 100 journalisten en 100 niet-journalisten.  Er is voor deze 
aantallen gekozen op basis van de cofinancieringsmogelijkheden waarbij wordt uitgegaan van 
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een gemiddeld scholingsbudget van 1.000,- per ZP-er. Een budget van 1.000,-  voor een 
scholingstraject is volgens de NVJ en FNV KIEM  noodzakelijk om de kwaliteit en 
professionaliteit van de ZP-er te kunnen vergroten. 
 
Looptijd 
Deze maatregel heeft een looptijd van twee jaar. De aanvangsdatum van deze maatregel is  
1-1-2014, de einddatum van de maatregel is 1-1-2016. 
 
Uitvoering 
De uitvoering van de scholing voor journalisten wordt verzorgd door de NVJ Academy. De 
uitvoering van scholing voor niet-journalisten wordt verzorgd door de FNV KIEM Academy. 
Beiden hebben ervaring met het specifieke scholingsaanbod en zullen al naar gelang de 
behoefte diverse uitvoerders kunnen inschakelen met een marktconform tarief. Deze 
organisaties zullen de beoogde doelgroep benaderen met het scholingsaanbod. 
 
Werkwijze 
De uitvoerder stelt een basis pakket samen alsmede een aantal keuze modules. Deze 
pakketten worden via de meest geëigende kanalen van de sector aangeboden. 
 
Financiering 

 Kosten  
Out of 
pocket  

Totaal 
kosten 

50% subsidie 

Scholing ZP 100 
journalisten 

100.000 100.000 50.000 

Scholing ZP 
Niet journalisten 

100.000 100.000 50.000 

Totaal 200.000 200.000 100.000 

 
* De cofinanciering van scholing van ZP-ers werkzaam als journalist wordt verzorgd door de 
Commissie Onderwijsfonds Publiekstijdschriften (COP). De cofinanciering van scholing van ZP-
ers niet werkzaam als journalist wordt verzorgd door FNV KIEM uit het eigen vermogen. 
Door de subsidie wordt scholing gestimuleerd en het belang ervan onderkend. FNV KIEM heeft 
besloten om zelf, als moderne vakbond, een investering te doen omdat ZP-ers nog 
onvoldoende aan fondsvorming hebben kunnen doen. 
 
Continuering 
Na de cofinanciering zullen de ZP-ers de scholing verder zelf blijven bekostigen. Wel zal 
getracht worden in de toekomst tot collectieve regelingen te komen waarbij sociale partners, 
opdrachtgevers en ZP-ers een gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen. 
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Maatregelen bij doel 4: het stimuleren van instroom van jongeren 
 
Door de krimp van het personeelsbestand en de afgenomen mobiliteit ontstaat een gebrek aan 
nieuwe instroom. Mogelijkheden voor een verjonging van de werknemerspopulatie zijn 
beperkt, terwijl jongere werknemers bovengemiddeld kunnen bijdragen aan de innovatie van 
het vak. Maatregelen als de Regeling Jonge Journalisten of cao-afspraken over nieuwe 
instroom- en kennismakingsprojecten ondervangen dit probleem slechts in beperkte mate. 
Vermeldenswaard is wel dat tijdens een journalistiek instroomproject (het zogeheten Plasterk 
initiatief voor de periode 2010 – 2012) aansluitend aan dit project circa 50% van de instromers 
een verlenging van hun tijdelijk dienstverband dan wel een vast dienstverband hebben 
gekregen.  
 
Toch is instroom van jongeren van vitaal belang voor een gezonde toekomst van de 
uitgeverijbedrijven. Dit belang heeft vooral te maken met de toenemende vergrijzing en met 
de transitie van de sector (nieuwe verdienmodellen, nieuwe competenties en andere wijze van 
bedrijfsvoering) waarmee de sector zich geconfronteerd ziet. Jongeren zijn screenagers, 
opgegroeid in het digitale tijdperk. Deze eigenschap helpt de sector bij de transitie, hierop zijn 
deze maatregelen  voor het stimuleren van instroom dan ook gericht.  
 
Gezien de huidige situatie in de uitgeverijsector is het niet reëel om een grote instroom van 
jongeren te mogen verwachten. Toch zal hieraan op kleine schaal invulling dienen te worden 
gegeven voor zover de mogelijkheden dat toe laten. Ter bevordering van de (sociale) innovatie 
en verjonging van het personeelsbestand worden projecten georganiseerd op het gebied van 
instroom van jonge medewerkers die  een tijdelijk dienstverband krijgen in de dagblad- en 
vaktijdschriftensector.  
Er wordt tijdelijk boven formatie  werkgelegenheid gecreëerd voor werkzoekende jongeren 
met een afstand tot de arbeidsmarkt die geschikt zijn om te werken in de uitgeverijsector. Ook 
worden stages van 1 tot 3 maanden aangeboden door werkgevers aan studerende 
jongeren/stagiaires. Deze projecten vinden plaats bovenop de huidige personeelsformatie 
waardoor er geen verdringing plaatsvindt. Ondanks dat de sector krimpt als geheel, is de 
overtuiging dat de transitie wordt gestimuleerd door jongeren te laten instromen op 
bovenstaande manieren. Vandaar dat de sector bereid is daarin, ondanks de lastige situatie 
waarin de sector zich bevindt, te investeren. 
 
4a. Instroomproject 
Doelstelling 
Het bevorderen van (sociale) innovatie en instroom van jongeren door middel van een 
instroomproject.  
 
Doelgroepen 
Bedrijven: 294 uitgeverijen, meer specifiek dagbladuitgeverijen. 
50 werkzoekende jongeren tot 27 jaar met een afstand tot de arbeidsmarkt die geschikt zijn 
om te werken in de uitgeverijsector. 
 
Er is gekozen om de maatregel te richten op 18-27 jarigen omdat dit de leeftijdscategorie is van 
de grote groep schoolverlaters die op zoek is naar werk. Tevens heeft de keuze voor de 
leeftijdscategorie van 18-27 jarigen te maken met de bijbehorende loonkosten. De jongeren 
worden bovenformatie aangenomen en dit betekent dus voor de bedrijven extra loonkosten in 
toch al lastige financiële tijden. Door te kiezen voor de leeftijdscategorie 18-27 jarigen worden 
deze kosten enigszins beperkt waardoor de kans groter wordt dat het aantal van 50 jongeren 
gedurende de looptijd van deze maatregel behaald wordt. 
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Beoogd resultaat 
Er is een instroomproject uitgevoerd met als resultaat 50 jongeren in de dagbladjournalistiek. 
Deze jongeren  krijgen een  dienstverband van 1 jaar bij een uitgeverij. De verwachting is dat 
hiervoor 20 (dagblad)uitgeverijen nodig zijn om dit mogelijk te maken, Er worden additioneel 
twee scholingsbijeenkomsten over digitalisering en ondernemerschap aangeboden aan de 
jongeren. De intentie is om deze jonge medewerkers vervolgens te behouden voor de sector 
middels een dienstverband, garanties kunnen echter niet worden gegeven. 
 
Tijdpad 
Deze maatregel heeft een looptijd van twee  jaar. De aanvangsdatum van deze maatregel is 01-
10-2014, de einddatum van de maatregel is 1-10-2016. 
 
Uitvoering 
De uitvoering wordt verzorgd door het Bedrijfstakbureau in samenwerking met het fonds 
Jonge instromers. 
 
Werkwijze 
De werkgever geeft zich bij het secretariaat van het fonds Jonge instromers op voor de 
plaatsing van instromers in de eigen onderneming van de werkgever. Wijze van toewijzing is 
gereglementeerd bij het betreffende fonds.  
 
Financiering 
Voor de loonkosten van de jongeren wordt uitgegaan van € 14.000 op jaarbasis. Uiteindelijk 
zullen de loonkosten worden bepaald op basis van functie-indeling in de cao met bijbehorende 
loonkosten. Voor de kosten per uur voor de begeleiding van de mentor wordt uitgegaan van 
€20,-. De jongere krijgt in totaal 100 uur begeleiding wat neer komt op € 2.000,- mentorkosten 
per jongere. De sector investeert zelf in de kosten van de mentor, er wordt geen subsidie over 
dit deel aangevraagdVoor de 2 scholingsbijeenkomsten wordt 500o,- begroot aan kosten voor 
het opstellen en uitvoeren van een toegesneden programma.. Deze kosten zijn bepaald op 
basis van ervaring. 
 
  Uren Kosten uren 

(20 
Totaal 
Kosten 

20 % loonkosten 
subsidie 

50% subsidie 

2014 
2015 

Loonkosten jongeren   700.000 140.000  

2014 
2015 Begeleiding door mentor 5000 

100.000 100.000   

2014 
2015 Scholingsbijeenkomsten  

 5.000  2.500 

 Totaal   805.000 140.000 2.5000 

De fondsen dragen via het Bedrijfstakbureau bij aan de vereiste cofinanciering. Door middel 
van subsidie wordt het mogelijk om jongeren in te laten stromen in de uitgeverijsector. 
 
Continuering 
Na afloop van deze maatregel is beoogd dat een deel van de jonge instromers deel gaan 
uitmaken van de personele bezetting. 
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4b. Kennismakingsproject 
 
Dit kennismakingsproject richt zich op de vaktijdschriftuitgeverijen. De jongeren werken op 
basis van een kennismakingsovereenkomst. Dit is gebaseerd op een arbeidsovereenkomst 
maar heeft een andere juridische grondslag. Bijvoorbeeld dat de cao alleen van toepassing 
voor wat betreft de salariëring.  
 
Doelstelling 
Het bevorderen van (sociale) innovatie en instroom van jongeren door middel van 
kennismakingsprojecten. De intentie is om deze jonge journalisten voor de sector te 
behouden, maar garanties kunnen daarvoor niet worden gegeven. 
 
Doelgroepen 
Bedrijven: 294 uitgeverijen, meer specifiek vaktijdschrift uitgeverijen. 
20 werkzoekende jongeren tot 27 jaar met een afstand tot de arbeidsmarkt die geschikt zijn 
om te werken in de uitgeverijsector. 
 
Beoogd resultaat 
Er is een kennismakingsproject uitgevoerd met als resultaat 20 extra kennismakers in de 
vaktijdschriftensector. Er wordt additioneel een scholingsbijeenkomst over digitalisering en 
ondernemerschap aangeboden aan de jongeren. 
 
Tijdpad 
Deze maatregel heeft een looptijd van twee jaar. De aanvangsdatum van deze maatregel is 01-
10-2014, de einddatum van de maatregel is 1-10-2016. 
 
Uitvoering 
De uitvoering wordt verzorgd door het Bedrijfstakbureau in samenwerking met het fonds 
Kennismakingsproject. 
 
Werkwijze 
De werkgever geeft zich bij het secretariaat van het betreffende fonds op voor kennismakers 
in de eigen onderneming. Wijze van toewijzing is gereglementeerd bij het betreffende fonds.  
Kennismaking beslaat een periode van 6 tot maximaal 9 maanden. De kennismaker wordt 
boven de normsterkte aangenomen. De kennismakers worden beloond conform de van 
toepassing zijnde loonschaal van betreffende cao.  
 
Financiering 
  Uren Kosten uren 

(35 p.u.) 
Kosten 
Out of pocket 

Totaal 
Kosten 

50 % subsidie 

2014 
2015 

kennismakingproject    100.000 50.000 

2014 
2015 

Scholingsbijeenkomst   2.500 2.500 1.250 

 Totaal    102.500 51.250 

 
De uitgevers en het fonds dragen via het Bedrijfstakbureau bij aan de vereiste cofinanciering. 
Door middel van subsidie wordt het mogelijk om extra jongeren te laten kennismaken met de 
(vaktijdschrift)uitgeverijsector. 
 
Continuering 
Na afloop van de maatregel wordt bekeken of dit verlengd kan worden. 
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4c. Stages 
 
Doelstelling 
Het bevorderen van (sociale) innovatie en instroom van jongeren door middel van stages en 
het bieden van uitzicht op een baan. Voor dit laatste kunnen evenwel geen garanties worden 
gegeven.. 
 
Doelgroepen 
Bedrijven:  294 uitgeverijen 
Jongeren tot 27 jaar met een arbeidsbeperking (zoals bijvoorbeeld wajongeren). 
 
Beoogd resultaat 
Er zijn 100 stages aangeboden voor een periode van 1 tot 3 maanden.  
Tijdpad 
Deze maatregel heeft een looptijd van twee jaar. De aanvangsdatum van deze maatregel is  
01-10-2014, de einddatum van de maatregel is 1-10-2016. 
 
Uitvoering 
De uitvoering wordt verzorgd door het Bedrijfstakbureau. 
 
Werkwijze 
De werkgever geeft zich bij het secretariaat van het betreffende fonds op voor de plaatsing 
van stagiaires. Wijze van toewijzing is gereglementeerd bij het betreffende fonds. De stages 
zijn boven de personele sterkte en bedoeld als algemene kennismaking met het bedrijfsleven. 
 
Financiering 
Voor de kosten per uur voor de begeleiding van een stagiair wordt uitgegaan van €20,-  De 
stagiair krijgt in totaal 50 uur begeleiding wat neer komt op € 1.000,- voor de stagebegeleiding 
per jongere.  
 
  Uren Totaal 

Kosten 
50 % subsidie 

2014 
2015 

Stagebegeleiding 5000 100.000 50.000 

 Totaal  100.000 50.000 

 
Het Bedrijfstakbureau draagt bij aan de vereiste cofinanciering. Door middel van subsidie 
wordt het mogelijk om door middel van stages jongeren te laten kennismaken met de 
uitgeverijsector. 
 
Continuering 
Na afloop van de maatregel wordt bekeken of dit verlengd kan worden. 



40 

 

BIJLAGE: SAMENWERKINGSOVEREENKOMST EN MACHTIGING HOOFDAANVRAGER 
SECTORPLAN UITGEVERIJ 

 

Door deze samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen verklaren partijen, 

vertegenwoordigd door de respectievelijke besturen van de Werkgeversvereniging 

Uitgeverijbedrijf, FNV KIEM, CNV Dienstenbond, De Unie en de NVJ dat: 

1. Zij gezamenlijk werken aan de realisatie van de in het Sectorplan Uitgeverijbedrijf  

opgenomen doelstellingen; 

2. Zij het Bedrijfstakbureau voor het Uitgeverijbedrijf (verder: BTB) aanwijzen als 

hoofdaanvrager in het kader van de Regeling Cofinanciering Sectorplannen; 

3. Zij de BTB machtigen om het door partijen gevormde samenwerkingsverband in en 

buiten rechte te vertegenwoordigen in het kader van het SectorplanUitgeverijbedrijf. 

 

Onderstaande organisaties, statutair vertegenwoordigd in het bestuur van het 

Bedrijfstakbureau, tekenen hiervoor: 

 

Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf 

 
(Ruud Schets) 

 

FNV KIEM 

 
(Anne Jan de Graaf) 

 
(Dirk Swagerman) 

 

De Unie 

 
(Hans de Jong) 

 

NVJ 

 
(Thomas Bruning)  


