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 Opening 
Mevrouw Van Dalen opent de bijeenkomst en heet de aanwezigen welkom. 
 
De heer Schets waardeert de aanwezigheid van directeur-generaal Ter Haar bij de start van het Sectorplan 
Uitgeverijbedrijf. 
 
1. Inleiding: Betekenis en beleidsdoelen van Sectorplannen 
De heer Ter Haar opent met de woorden dat digitalisering voor de uitgeverijsector geen toekomstbeeld is, 
maar de werkelijkheid. De mogelijkheden van de nieuwe technieken leiden tot het verdwijnen van de oude 
technieken. Er ontstaan nieuwe werkvormen, waaraan mensen zich moeten aanpassen. 
Sectorplannen richten zich in brede zin op het zoeken naar de nieuwe wegen. Er is budget beschikbaar om 
het aanpassingsproces in de Nederlandse economie daar te versterken waar de arbeidsmarkt het niet zelf 
organiseert. Een sectorplan is geen banenplan, maar mensen kunnen van een bedreigde naar een 
kansrijke werkplek komen. Door het ontwikkelen van sectorplannen hebben diverse partijen elkaar 
gevonden. Dit leidt wellicht tot jarenlange positieve effecten en samenwerkingen. 
Er zijn tientallen sectorplannen ingediend. Een sectorplan wordt voor de helft gefinancierd door het Rijk en 
voor de helft door het bedrijfsleven. Het ministerie is zeer tevreden over het Sectorplan Uitgeverijbedrijf 
vanwege de brede opzet, waarin veel mensen uit de sector op de een of andere manier kunnen worden 
meegenomen. Dit is het eerste sectorplan waarin expliciet rekening wordt gehouden met de zzp’ers. 
De sector wordt alle succes gewenst in de ingewikkelde maar kansrijke toekomst. 
 
2. Het Sectorplan Uitgeverijbedrijf vanuit het perspectief van de initiatiefnemers 
De heer Schets geeft een toelichting op de transitie van de uitgeefsector en de betekenis van het 
Sectorplan Uitgeverijbedrijf voor de toekomstbestendigheid van de inzetbaarheid van de medewerkers in 
de uitgeverijsector. De hoofdaanvrager van het Sectorplan Uitgeverijbedrijf is het Bedrijfstakbureau 
Uitgeverijbedrijf. De van-werk-naar-werk trajecten en de scholing en opleiding zijn de belangrijkste pijlers 
van het sectorplan. Een belangrijke voorwaarde is de verantwoording van iedere financiële uitgave. Alle 
uitgeverijen kunnen een beroep doen op een uitkering uit het budget van het sectorplan. 
De opbouw van en de doelen en maatregelen in het sectorplan zijn besproken, evenals de 
arbeidsmarktanalyse, knelpunten en vervolgstappen. 
 
3. Inhoudelijke aspecten van het Sectorplan Uitgeverijbedrijf 
3.a Maatregelen, doel en betekenis, planning en vereisten 
De heer Vastbinder presenteert de toegekende maatregelen in de beschikking Sectorplan Uitgeverijbedrijf. 
De maatregelen in het Sectorplan Uitgeverijbedrijf bestaan uit vier hoofdonderdelen: 
-  begeleiding, bijvoorbeeld van-werk-naar-werk, 
-  duurzame inzetbaarheid via arbeidsvitaliteitsonderzoek en de loopbaancheck, 
-  scholing, bestaande uit de uitrol van toekomstprofielen en scholing van werknemers en zp’ers 
-  de instroom van jongeren. 
Het ministerie meent dat de sollicitatietrainingen onvoldoende bijdragen aan het oplossen van de 
knelpunten op de arbeidsmarkt in de uitgeverijsector. Deze zijn daarom niet toegekend door het 
ministerie, net als de kennismakingsprojecten en stages uit het onderdeel instroom. 
Het streven is de looptijd van alle maatregelen gelijk te laten lopen, met een maximum van twee jaar. 
De sector selecteert de bedrijven die een groot aantal maatregelen mogen uitvoeren. 
 
• Mevrouw De Gruijl, ANP: 
Zijn de getoonde bedragen de subsidiebedragen? 
 
De heer Vastbinder antwoordt dat de getoonde bedragen voor de maatregelen in het sectorplan voor de 
helft bestaat uit subsidie van het ministerie. 
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• Mevrouw De Gruijl, ANP: 
Dienen alle bedrijven en werknemers onder de werkingssfeer van de cao te vallen? 
 
De heer Vastbinder antwoordt dat de cao de breedte aangeeft. 
 
• De heer Wolters, NDC Mediagroep: 
Een aantal plannen wordt op sectorniveau opgepakt bij preferred suppliers. Vervalt de subsidie als vorig 
jaar subsidiabele maatregelen niet door een preferred supplier zijn uitgevoerd? 
 
De heer Vastbinder antwoordt dat de sector voor deze vraag staat. Voorstel is de uitgeverijen te vragen 
naar de bureaus waarvan zij gebruik hebben gemaakt. 
 
3.b Scholing en competenties van journalisten en zzp’ers 
Mevrouw Dankfort licht de bijdrage van het Sectorplan Uitgeverijbedrijf aan de ontwikkeling van de 
journalistiek toe. Het was een complex proces om de zzp’ers in het sectorplan onder te brengen. Het is 
mogelijk gemaakt door de garantstelling van een bestaand fonds dat zich de scholing van werknemers en 
zzp’ers tot doel heeft gesteld. 
 
3.c Werk naar werk en outplacement trajecten in de praktijk 
De heer Winkels geeft een toelichting op de uitvoeringspraktijk van-werk-naar-werk trajecten en 
outplacement bij NDC Mediagroep en de betekenis en gevolgen van het Sectorplan Uitgeverijbedrijf. 
 
4. Projectorganisatie en verantwoording Sectorplan Uitgeverijbedrijf: praktische handvatten 

voor deelnemende uitgeverijen 
4.a De administratieve aspecten van de projectorganisatie 
De heer Stokebrand legt uit hoe de administratieve kant voor deelnemende bedrijven verloopt en wat de 
vervolgstappen zijn, zowel voor deelnemende uitgeverijen als voor uitgeverijen die willen aansluiten. 
De uitgeverijen moeten zich houden aan de administratieve organisatie en het interne 
beheersingsprotocol (het AO/IB-protocol). De accountant moet een goedkeurende verklaring afgeven. In 
november 2014 vindt de eerste bijeenkomst plaats over het AO/IB-protocol met de financieel 
administratief verantwoordelijken binnen de uitgeverijen. 
 
4.b Uitwerking van de projectorganisatie 
De heer Huisman licht toe dat de projectorganisatie bestaat uit scholings- en overige activiteiten. Er mag 
enkel budget van de overheid naar de uitgeverijen voor scholing en instroomactiviteiten. De overige 
activiteiten zijn niet vrijgesteld van de staatssteunregels. De voorwaarden ten aanzien van de 
verantwoording voor scholing zijn uitgebreid aan de orde gekomen. Het is van belang dat er bewijzen zijn 
van werknemerschap, deelname aan de scholing en een marktconforme inkoop. 
 
5. Vragen en discussie 

• De heer Thijsen, Media Groep Limburg: 
In de presentatie van mevrouw Dankfort staat dat 2 miljoen euro aan scholing beschikbaar is voor 2.500 
journalisten. Kan de verdeling van het budget nader worden toegelicht? 
 
Mevrouw Dankfort antwoordt dat er 6 miljoen euro is voor de scholing van 7.500 medewerkers. Dit bedrag 
is gespecificeerd naar 2.500 journalisten. Dit is de onderbouwing en het uitgangspunt zoals dat is 
beschreven en wordt besteed in het sectorplan. 
 
• Mevrouw De Lange van Koninklijke Brill: 
Koninklijke Brill is een relatief kleine uitgeverij in Nederland. Op welke wijze worden de eventuele 
middelen aan de individuele bedrijven toegewezen? 
 
De heer Vastbinder antwoordt dat het onderscheid met betrekking tot staatssteun helder is. De overige 
maatregelen moeten op sectoraal niveau worden georganiseerd. Een aantal zaken zal met terugwerkende 
kracht mogelijk zijn. Het sectorplan is niet bedoeld om alles met terugwerkende kracht te subsidiëren. Het 
sectorplan is bedoeld voor alle bedrijven en werknemers in de sector. Een idee kan zijn de maatregelen via 
het instellen van een staffel voor de kleinere bedrijven beschikbaar te houden. 
 
De heer Schets vult aan dat het principe ‘wie het eerst komt het eerst maalt’ niet wordt gehanteerd. Eerst 
volgt een uitvraag bij alle uitgeverijen. De scholingsplannen moeten gedetailleerd zijn en voorzien van 
gespecificeerde bedragen. De administratieve organisatie of de projectgroep oordeelt over het ingediende 
plan. Pas na goedkeuring wordt de subsidie uitgekeerd. Er volgt informatie over de procedurele gang van 
zaken. 
 

Mevrouw Voskuijl, Springer: 
Wanneer vindt de uitvraag van de specifieke plannen plaats? 
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De heer Schets antwoordt dat het in de komende weken gaat gebeuren. 
 
• Mevrouw De Lange van Koninklijke Brill: 
Wordt ten aanzien van de eisen aan de onderbouwing rekening gehouden met de mogelijkheden en 
onmogelijkheden van kleine ondernemingen? Bij knelpunten op individueel niveau wordt gezocht naar een 
goede individuele oplossing. Het is ondoenlijk drie maatwerkoffertes voor een opleiding aan te vragen. 
Wellicht dat daarvoor meer aansluiting kan worden gevonden bij de erkende instituten met een 
certificering. Anders is voor de kleine ondernemingen de administratieve rompslomp erg groot. 
 
De heer Stokebrand antwoordt dat de regeling spreekt over aansluiting bij datgene wat in de bedrijfstak 
gebruikelijk is. Het op te zetten AO/IB-protocol benoemt dit punt. De marktconformiteit moet worden 
aangetoond. Er zijn andere manieren om marktconformiteit aan te tonen dan met drie offertes. De 
accountant dient dit aspect te kunnen controleren. 
 
• Mevrouw Rodenburg, Koninklijke Van Gorcum: 
Er is een paar keer gesproken over de mogelijkheid zaken met terugwerkende kracht te regelen. Dat is 
lastig als preferred suppliers en drie offertes worden gevraagd. In hoeverre is terugwerkende kracht 
mogelijk? Eigenlijk is er maar een jaar de tijd om hiermee iets te doen. 
 
De heer Schets antwoordt dat de uitvoering inderdaad kan lijken op een Houdini-act. Wellicht dat vanuit 
het Bedrijfstakbureau eerder afgesloten contracten kan overnemen op een wijze die de accountant 
goedkeurt. De termijn op de beschikking is van 1 oktober 2013 tot 1 oktober 2015. Er worden gesprekken 
gevoerd met het ministerie om de begindatum te verschuiven naar 1 januari 2014. De consequenties 
daarvan moeten worden nagegaan. Wellicht worden ondernemingen daarmee tekort gedaan omdat veel 
kosten in dat kwartaal kunnen liggen. Dit moet duidelijk worden uit de uitvraag. 
 
• De heer Tijssen, Nederlands Dagblad: 
Eerder is de subsidie voor de instroom jongeren van 25.000 euro van Plassterk genoemd. Is de 
voorgestelde 10 procent niet weinig in relatie tot de loonkosten van een journalist? 
 
Mevrouw Dankfort antwoordt dat 20 procent van de loonkosten wordt gesubsidieerd. Dit is een andere 
situatie dan met de subsidie van Plassterk destijds. 
 
• Mevrouw Van Dijk, Wegener Media: 
In hoeverre komen verleturen in aanmerking voor subsidie? 
 
De heer Vastbinder antwoordt dat verleturen niet in aanmerking komen voor subsidie. 
 
• Mevrouw Van Dijk, Wegener Media: 
De Academy houdt zich bezig met het ontwikkelen van opleidingen. Dat is breder dan alleen Wegener. In 
hoeverre komen de kosten voor het ontwikkelen van nieuwe trainingen in aanmerking voor subsidie? 
 
De heer Huisman antwoordt dat het niet is toegestaan subsidie aan te vragen voor een vast percentage 
ontwikkelkosten. Als een ondernemer kan aantonen dat voor een bepaalde opleiding bepaalde kosten 
worden gemaakt, kunnen deze in de subsidieaanvraag worden meegenomen. 
 
• De heer Wolters, NDC Mediagroep: 
NDC Mediagroep investeert veel in ex-medewerkers die al uit dienst zijn, want als onderdeel van het 
sociaal plan betaalt NDC Mediagroep de scholing en begeleiding door bureaus. Op welke manier wordt 
hiermee omgegaan? 
 
De heer Huisman antwoordt dat subsidie wordt verstrekt voor scholing aan werknemers. Dit staat op 
gespannen voet met de van-werk-naar-werk regeling. De uit te voeren regeling ligt vast. 
 
Mevrouw Colijn vult aan dat het niet de bedoeling is dat niet-werknemers via de regeling cofinanciering 
ontvangen. Regelgeving uit Europa laat dat niet toe. Wellicht dat in de derde tranche een nieuwe regeling 
gaat gelden. 
 
De heer Schets zegt toe dat deze vraag in het AO/IB-overleg aan de orde komt. 
 
• Mevrouw De Gruijl, ANP: 
Mag iemand een omscholingstraject afmaken als in de tussentijd een nieuwe baan wordt gevonden? 
 
De heer Huisman antwoordt dat het gaat om het criterium werknemer of niet-werknemer. Het is dan van 
belang een loonstrook te overhandigen van de nieuwe werkgever. 
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• De heer Veltman, ANWB: 
Kan subsidie worden aangevraagd voor het preventief bijscholen van medewerkers richting een nieuwe 
carrière? 
 
De heer Vastbinder antwoordt dat de aanvraag voor scholingsmogelijkheden en de loopbaancheck 
mogelijk is zolang men werknemer is. 
 
• Mevrouw Van Dalen, NUV Academy: 
Hoe zit het met de scholingsmaatregelen voor de vakredacteuren en de vaktijdschriftjournalisten? 
 
Mevrouw Dankfort antwoordt dat de vakredacteuren buiten de regeling vallen. De 
vaktijdschriftjournalisten vallen in de groep van 2.500 journalisten. 
 
 Sluiting 
De heer Schets bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng en sluit de bijeenkomst. 


