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In deze nieuwsbrief informeren we u over het sectorplan Uitgeverijbedrijf.  
 

Tussenrapportage & communicatie SZW 
De tussenrapportage Sectorplan Uitgeverijbedrijf is door BTB ingediend bij het Agentschap SZW. De 
tussenrapportage is een verplicht onderdeel van het sectorplan en geeft de huidige stand van zaken 
weer.  

Op 31 maart jl. heeft er een monitorgesprek plaatsgevonden tussen het Agentschap SZW en de pro-
jectgroep van BTB over de voortgang van het sectorplan. De algemene indruk was positief. Wel zijn 
er enige zorgen over de uiteindelijke realisatie, maar vooralsnog zal geen bijstelling van het project-
plan plaatsvinden. Afgesproken is om in augustus opnieuw te evalueren.  
 

Realisatie 
Rond 6 april hebben de bedrijven die op een of meerdere maatregelen achterliepen in de realisatie 
een brief gehad met daarin de inhoudelijke stand van zaken met betrekking tot voortgang van hun 
deel van het sectorplan. We willen iedereen er nogmaals op wijzen om de administratie tijdig in te 
voeren in het portal en te letten op de deadlines. De deadline voor het aanleveren/invoeren van 
declaraties voor de maatregelen 1a, 1b en 2b ligt op 1 juni 2016, 17:00 uur. Het is voor deze maatre-
gelen dus zeer kort dag. 

Er staan momenteel ook nog veel declaraties open in het online portal met ontbrekende documen-
ten. Aan iedereen het verzoek de declaraties spoedig compleet te maken. 

Let bij het invoeren van declaraties goed op, of u de juiste maatregel hebt geselecteerd. Neem bij 
twijfel contact op.  

Maatregel Looptijd 
 

1a Persoonlijk Arbeidsmarktonderzoek 
 

1-1-14 t/m 31-12-15 

1b Begeleidingstrajecten 
 

1-1-14 t/m 31-12-15 

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

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

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

 



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. 

Aanbod: Gratis hulp & advies 
Deelnemende bedrijven met een kostendeclaratie van meer dan € 8.000,- kunnen een beroep doen 
op 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. 

Wij adviseren u nadrukkelijk om van dit aanbod gebruik te maken, om te zorgen voor een optimale 
uitvoering en administratie. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen voor het inplannen van een 
afspraak: Wecreate Consulting, Guus Huisman guus@wecreateconsulting.com 

 

Oplossing financiering voor Van Werk Naar Werk-trajecten en loopbaancheck 
Bij de VanWerkNaarWerk (VWNW) trajecten vindt de subsidie uitbetaling niet rechtstreeks plaats 
aan de deelnemende (uitgeverij)bedrijven, maar door een korting van het uitvoerende mobiliteits-
bureau. Het mobiliteitsbureau moet in principe deze korting een paar dagen voorfinancieren voordat 
zij vanuit het sectorplan betaald krijgt. Vooral bij kleine bureaus is dit in de praktijk lastig. Indien een 
mobiliteitsbureau problemen heeft met het voorfinancieren en het verrekenen van de korting, dan 
kunt u contact opnemen met BTB voor een maatwerkoplossing.  
 
 
Voorwaarden aan prestatiebewijs 
Een verplicht onderdeel van de declaratie is het prestatiebewijs. Voor de maatregelen Persoonlijk 
arbeidsmarktonderzoek, VanWerkNaarWerk en Loopbaancheck (1a, 1b en 2b) kan worden volstaan 
met een verklaring van de externe uitvoerder dat de trajecten zijn uitgevoerd. Deze verklaring dient 
op briefpapier van het externe bureau gesteld te zijn, de namen van de deelnemers te bevatten en 
de periode waarin de trajecten zijn uitgevoerd.  
 

Status declaratie VanWerkNaarWerk 
Nadat u alle benodigde stukken hebt geüpload, worden deze beoordeeld door de Backoffice van BTB. 
Na goedkeuring van de documenten krijgt de declaratie de status “Goedgekeurd”. Deze goedkeuring 
heeft alleen betrekking op de juistheid en volledigheid van de formulieren in het portal. Om de decla-
ratie subsidiabel te maken zijn ook de contracten met de uitvoerders benodigd.  

 
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 - Telefoon: 020 430 91 02 - E-mail: info@btb-sectorplan.nl 
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