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In deze nieuwsbrief informeren we u over het sectorplan Uitgeverijbedrijf.  
 
Voortgang in de komkommertijd*  

De vakantietijd nadert. Wellicht een goed moment om de admi-
nistratie in Saba bij te werken en de complete declaraties in te 
dienen. De deadline voor het indienen van maatregel 1a,1b en 
2b (Persoonlijk Arbeidsmarktonderzoek, Begeleiding VanWerk-
NaarWerk en Loopbaancheck) is inmiddels verstreken. We drin-
gen er dan ook op aan om deze declaraties per direct in te die-
nen, indien u geen uitstel heeft aangevraagd.  

Voor de maatregel 3b (scholing) geldt de deadline van 1-10-2016, maar ook deze nadert snel na af-
loop van de vakantieperiode.  

*Komkommertijd is gevormd naar voorbeeld van het Duitse Sauregurkenzeit, een woord uit de 18e eeuw. De oudste vind-
plaats in het Nederlands is (vooralsnog) uit 1787. Vanaf halverwege de negentiende eeuw wordt het woord volop gebruikt; 
zo had Multatuli het over "in 't hartje van den komkommertyd". (bron: Genootschap Onze Taal) 
 
Update Van Werk Naar Werk en loopbaanscans 
Voor de maatregelen 1a, 1b en 2b geldt dat er geen subsidie gegeven mag worden aan de deelne-
mende bedrijven. De bedrijven kunnen wel een voordeel krijgen doordat de uitvoerders van deze 
activiteiten een subsidie kunnen krijgen van BTB. De uitvoerders moeten dan wel een korting ver-
strekken zodat de bedrijven uiteindelijk alsnog goedkoper uit zijn. Om dit te organiseren zijn alle 
bedrijven die dit aangaat benaderd om hiervoor met BTB en de uitvoerders dit contractueel af te 
handelen. Nog niet alle bedrijven hebben gereageerd, graag alsnog contact leggen met Guus 
Huisman (guus@wecreateconsulting.com ), indien dat nog niet gebeurd is.  

Geconstateerd is dat in veel gevallen niet eenvoudig voldaan kan worden aan bijvoorbeeld de vereis-
ten voor de prestatieverklaring. Indien dat bij u ook het geval is, neem even contact op met Guus 
Huisman, we gaan dan na of we een oplossing hiervoor kunnen vinden.  

Al eerder is gemeld, dat de marktconformiteit van de inkoopprijzen door BTB bepaald kunnen wor-
den, indien u zelf geen inkoopprocedure heeft gevolgd. Neem hierover bij vragen ook contact op met 
Guus.  

Nog niet alle bedrijven, die deze maatregelen hebben uitgevoerd, hebben hun administratie com-
pleet. Sommigen daarvan hebben nog geen uitstel van indiening gevraagd. Dit moet alsnog per 
ommegaand gebeuren, u dreigt anders uw subsidie mis te lopen.  

Tussenrapportage  
De tussenrapportage van de kostenrealisatie van alle maatregelen van het sectorplan is op 12 juli 
verzonden aan het Agentschap SZW.  

 

mailto:guus@wecreateconsulting.com


In september/oktober zal door de projectgroep een wijzigingsverzoek voor de definitieve vaststelling 
van de eindbeschikking bij het Agentschap worden ingediend. Dit verzoek uiteraard dan gebaseerd 
op de gerealiseerde kosten tot dat moment en welke er nog redelijkerwijs te verwachten zijn. 
 
Uitbetaling subsidie 
Vanaf 2017 zal begonnen worden met het uitkeren van subsidies. Medio oktober 2016 beginnen we 
met het proces van subsidievaststelling. Na onze 2e-lijnscontrole zal de accountant de ingediende 
declaraties nauwgezet controleren. Vervolgens stuurt deze zijn bevindingen via de projectgroep sec-
torplan uitgeverijbedrijf van BTB naar het Agentschap SZW, alwaar de definitieve subsidievaststelling 
plaatsvindt. Na definitieve vaststelling (eindbeschikking) vindt uitbetaling aan de deelnemende 
bedrijven plaats.  
 
Dashboard nu zichtbaar in portal 
Een nieuwe functie in Saba is het dashboard. Zodra u inlogt, ziet u in één oogopslag uw realisatie en 
openstaande dossiers.  

 

Aanpassingen in de AO/IB – prestatiebewijs bij VWNW (1b) 
Indien bewijs van prestatie voor werk naar werk trajecten (1b) niet aangetoond kan worden, doordat 
deze niet door deelnemer medeondertekend of doordat deelnemer uit dienst is of deze weigert te 
ondertekenen, geldt onderstaand alternatief als bewijs van deelname voor van werk naar werk tra-
jecten: 

 Een verklaring ondertekend door uitvoerder dat deelnemer aan traject heeft deelgenomen en in 
het dossier opgenomen dient te worden 

 Aan de hand van het digitaal deelnemer volgsysteem kan aangetoond worden dat deelnemer aan 
traject heeft deelgenomen. De bewijstukken, die in het digitaal volgsysteem ter onderbouwing  
aanwezig zijn, worden bij een eventuele steekproef door de accountant ter plaatse gecontro-
leerd. 
 

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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