
 
 

Nieuwsbrief Sectorplan Uitgeverijbedrijf 
Nummer 1 – februari 2016 

 

 
In deze nieuwsbrief informeren we u over het sectorplan Uitgeverijbedrijf.  
 

Nieuwe beschikking 
Op 19 januari 2016 heeft het Ministerie SZW een herziene beschikking afgegeven voor het Sectorplan 
Uitgeverijbedrijf. Dit naar aanleiding van het verzoek van de projectgroep om de looptijd aan te pas-
sen en een aantal bedragen bij te stellen. Hierdoor kan maximaal gebruik worden gemaakt van de 
subsidiemogelijkheden van het sectorplan.  
 

Het sectorplan ziet er nu als volgt uit: 

Maatregel Max. aantal deel-
nemers 

Max. kosten Looptijd 
 

1a Persoonlijk Arbeidsmarkt-
onderzoek 
 

625 €    250.000 1-1-14 t/m 
31-12-15 

1b Begeleidingstrajecten 
 

375 € 1.200.000 1-1-14 t/m 
31-12-15 

2a Arbeidsvitaliteitsonderzoek Nvt €    350.000 1-1-14 t/m 
31-12-15 

2b Loopbaancheck 350 €    336.000 1-1-14 t/m 
31-12-15 

3a Uitrol Toekomstprofielen Nvt €      36.000 1-1-14 t/m  
31-12-15 

3b Scholing 6250 € 5.000.000 1-7-14 t/m  
30-6-16 

3c Scholing ZZP-ers 100 €    100.000 1-1-15 t/m 
31-12-16 

4a Instroom jongeren 50 €    145.000 1-1-15 t/m 
31-12-16 

Totaal 7750 deelnemers € 7.417.000  
 

Afgesproken is dat in het portal de kosten vanaf 1 oktober 2013 opgenomen kunnen worden en dat 
deze kosten meegenomen worden bij de verdeling van de uiteindelijk toegekende subsidie. 

 
Deadline aanlevering stukken 1a, 1b en 2b 
De deadline voor het aanleveren/invoeren van declaraties voor de maatregelen 1a, 1b en 2b ligt op  
1 juni 2016, 17:00 uur. Hierna gaat het portal op slot voor deze maatregelen en is het indienen van 
declaraties voor maatregelen 1a, 1b en 2b niet meer mogelijk.  



 
Aanbod: Gratis hulp & advies 
Deelnemende bedrijven met een kostendeclaratie in maatregel 1a, 1b en 2b van meer dan € 8.000,-  
kunnen een beroep doen op een (dag)deel advies van Wecreate Consulting. Wecreate ondersteunt 
BTB bij het uitvoeren van het sectorplan. Samen met u wordt er dan gekeken naar de kwaliteit en 
kwantiteit van de declaraties, oplossen mogelijke knelpunten, administratieve verwerking, etc. Voor 
u zijn er geen kosten aan verbonden. Binnenkort wordt u benaderd of u gebruik wilt maken van dit 
aanbod.  
 

Wijzigingen Marktconformiteit  
Voor de maatregelen 1a Persoonlijk Arbeidsmarktonderzoek, 1b Begeleidingstrajecten en 2a de loop-
baancheck is een offerteprocedure niet langer noodzakelijk om voor subsidie in aanmerking te 
komen. De marktconformiteit van de gedeclareerde kosten wordt door ons gecontroleerd aan de 
hand van een benchmark. Daarbij is het mogelijk dat de kosten neerwaarts worden bijgesteld indien 
de kosten per deelnemer boven de benchmark bedragen uitkomen. 

 
Contactinformatie: 

Administratie en ondersteuning verantwoording 
Peggy Bolwerk: p.bolwerk@nuv.nl 

Algemene informatie: 
http://www.uitgeverijbedrijf.nl/projecten/sectorplan/pages/default.aspx#.VrSm3tXhCUk 
 
Subsidie portaal BTB:  
https://www.btb-sectorplan.nl/ 
 
Stichting Bedrijfstakbureau voor het Uitgeverijbedrijf 
Postbus 12040 
1100 AA AMSTERDAM Z.O. 
Tel. 020 430 91 02 
Email: info@btb-sectorplan.nl 
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