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In deze nieuwsbrief informeren we u over het sectorplan Uitgeverijbedrijf.  

 
Voortgang 
De realisatie van het sectorplan vordert gestaag. De stroom aan declaraties neemt de laatste weken 
behoorlijk toe, maar we zijn er nog niet. Om de gestelde de doelen te kunnen behalen zal er nog veel 
werk verzet moeten worden, maar gezien de recente vorderingen hebben we daar alle vertrouwen 
in. In het onderstaande overzicht ziet u de voortgang van de realisatie, dit keer gebaseerd op het 
aantal deelnemers.  

maatregel Q 
(beschikking) 

Volledig 
afgerond 

Nog incomplete 
dossiers 

Totaaltelling 

Pers. 
arbeidsmarktonderzoek 

625 0 175 175 

Van werk naar werk 375 0 310 310 

Arbeidsvit. onderzoek 350 1 25 26 

Scholing werknemers 6250 872 2384 3256 

Scholing ZZP 200 89 0 89 

Instroom jongeren 50 0 0 0 
Totaal: 7852 962 2894 3856 

 
Tussenrapportage en herziening beschikking 
Medio juli wordt de tussenrapportage van het Sectorplan Uitgeverijbedrijf ingediend bij het Agent-
schap SZW. In oktober zullen we, afhankelijk van de realisatie,  een verzoek indienen om de afgege-
ven beschikking te herzien. Herziening is noodzakelijk, indien de realisatie onverhoopt achterblijft. Bij 
een realisatie onder de 60% bestaat de mogelijkheid dat het Agentschap SZW de subsidie niet ver-
leent. Om dit te voorkomen zullen we tijdig een herziening aanvragen.  
 
Subsidievaststelling  
In oktober 2016 beginnen we ook met het vaststellen van de gerealiseerde subsidies. Een belangrijke 
voorwaarde hierbij is de goedkeurende verklaring van de accountant op de ingediende declaraties. 
Nadere informatie over dit proces ontvangt u na de zomervakantie.  
 
Onderzoek inhoudelijke effecten sectorplan 
In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid monitoren en evalueren 
onderzoeksbureaus SEO en ECBO de sectorplannen. Onderdeel hiervan is een korte enquête onder 
werkgevers die gebruik maken van het sectorplan in hun branche. Voor het sectorplan uitgeverijbe-
drijf betreft het een korte enquête over een tweetal maatregelen, te weten: 

 persoonlijk arbeidsmarktonderzoek (maatregel 1a) 
 scholing van werknemers (maatregel 3a) 



Als u deelneemt aan een van bovenstaande maatregelen willen wij graag uw e-mailadres doorgeven. 
Indien u hier geen bezwaar tegen heeft zult u vanaf medio  juni een e-mail ontvangen met daarin de 
uitnodiging voor een korte (online) enquête van 5-10 minuten. Antwoorden worden vertrouwelijk 
behandeld. Alleen de onderzoeksbureaus krijgen uw antwoorden te zien en rapporteren deze niet op 
het niveau van individuele organisaties of sectorplannen. 
 
Voorkomen ‘staatsteun’ 
We hebben de afgelopen weken de contracten en procedures t.b.v. de VWNW trajecten, die noodza-
kelijk zijn voor  het voorkomen van staatsteun problemen, nog eens goed bekeken. Het resultaat 
hiervan is dat de procedure verhelderd is en dat de contracten vereenvoudigd en beter op elkaar 
afgestemd zijn. Guus Huisman zal met alle bedrijven, die het betreft, contact opnemen om samen 
met hen ervoor te zorgen dat dit onderdeel van het proces ook afgewerkt kan worden. Zijn contact-
gegevens zijn: guus@wecreateconsulting.com.  

Voor de overige contactgegevens, zie hieronder. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze 
nieuwsbrief, dan kunt u uiteraard contact opnemen met Ruud Schets, projectleider. 

 
Contactinformatie: 

Projectleider 
Ruud Schets: r.schets@nuv.nl 

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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