Tegemoetkoming van veertig procent voor eerste vierhonderd BBL-leerlingen

Dit jaar opnieuw Europese
subsidie voor opleidingen!
Leden van Branchevereniging VHG konden vorig jaar een ESF-subsidie aanvragen. Hiermee
kregen ze veertig procent subsidie op bepaalde opleidingen voor hun medewerkers. Het doen
van een subsidieaanvraag was niet de meest eenvoudige opgave maar uiteindelijk is het totale
beschikbare bedrag door bedrijven uit de branche geclaimd. Reden om ook voor komend
cursusjaar weer ESF-subsidie voor de branche aan te vragen.
Door Remco Faasen

Aanvragen subsidie
Europees Sociaal Fonds
Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is het belangrijkste financiële
instrument van de Europese Unie voor de ondersteuning van werkgelegenheid in de lidstaten en het stimuleren van economische en
sociale samenhang. De uitgaven van het ESF bedragen ongeveer
tien procent van het totale budget van de EU.
Het ESF is een van de Structuurfondsen van de EU, bestemd voor
het verbeteren van de sociale samenhang en economische welvaart
in alle regio’s van de Unie. De Structuurfondsen zijn herverdelende
financiële instrumenten die de samenhang binnen Europa ondersteunen door uitgaven te concentreren op minder ontwikkelde
regio’s. Het belangrijkste doel van de ESF-uitgaven is het ondersteunen van het scheppen van meer en betere banen in de EU.
Het ESF doet dit door medefinanciering van nationale, regionale en
plaatselijke projecten die zorgen voor een verbetering van het werkgelegenheidsniveau, de kwaliteit van banen en integratie op de
arbeidsmarkt in de lidstaten en de regio’s.

“VHG is tevreden over de
ESF-subsidies, maar we blijven kritisch over de administratieve lasten”, zegt Jeroen
Zijlmans namens VHG. “We
blijven er op aandringen dat
te veranderen. De aanvraag
verloopt elektronisch. Voor
bedrijven blijft het natuurlijk
een keuze om subsidie aan
te vragen. Ik wil er wel op
wijzen dat die mogelijkheid
per jaar afhankelijk is. Nu is
hij er, volgend jaar kan dat
weer anders zijn.”
Ga voor meer informatie en aanvragen
naar www.colland-esf.nl.
Voorbereidingen kunnen uiteraard
eerder worden gedaan.

Subsidiewijzer brengt overzicht in
beschikbare subsidies
Adminstratie
Jeroen Zijlmans kijkt namens VHG met
gemengde gevoelens terug op het eerste
jaar waarin leden een beroep konden
doen op een subsidie uit het Europees
Sociaal Fonds (ESF, zie kader). “Administratief is het namelijk een lastig traject.
We hebben geprobeerd het zo gemakkelijk mogelijk te maken door de aanvraag
te laten verlopen via een internetapplicatie van Colland en die is werkbaar voor
ondernemers, daarom hebben we ook
voor komend jaar subsidie aangevraagd
voor ondernemers uit de sector. Er is
immers een hoop geld beschikbaar.”
Leden kunnen veertig procent subsidie
krijgen op de volgende opleidingen:
• European Treeworker (ETW)
• Dak- en gevelbegroening
• Leidinggevende middenkader
• Flora- en faunawet

Plantenkennis
De subsidiemogelijkheid voor de opleiding Plantenkennis is komen te vervallen. Zijlmans: “Dat is een opleiding die
uiteenloopt van twee tot zes dagen,
waarbij de kosten variëren. Daar kregen
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leden ook veertig procent subsidie voor,
maar dat woog niet op tegen de administratiekosten. Vandaar dat de sociale
partners ervoor hebben gekozen alleen
voor deze, vaak dure cursussen weer
subsidie aan te vragen.
Aanvragen kan via de website van
Colland, www.colland-esf.nl, waarna
de subsidie wordt verstrekt.”

BBL: ‘wie het eerst komt, wie het
eerst maalt …’
Bijzonder is dat er ook ESF-subsidie kan
worden verkregen voor de diverse BBLopleidingen in de sector. Zijlmans:
“Vanuit de ESF kunnen werkgevers een
tegemoetkoming van twaalfhonderd
euro krijgen in de opleidingskosten voor
BBL-leerlingen. Deze subsidie loopt over
de periode augustus 2011 tot augustus
2012 en aanvragen kunnen worden
gedaan vanaf 15 september van dit jaar.
In totaal is er voor vierhonderd leerlingen
geld beschikbaar, dus ik adviseer geïnteresseerde leden op tijd te beginnen
met de voorbereidingen voor een aanvraag. De behandeling ervan gebeurt in
volgorde van binnenkomst.

Meer informatie is te vinden op de site
van Colland.”

Florium
Voor de BBL-opleidingen worden ook
subsidies uitgekeerd via Florium (zie ook
het vorige nummer van dit magazine).
Bovendien kunnen werkgevers gebruikmaken van de Wet Vermindering
Afdracht loonbelasting en premie volksverzekeringen onderwijs. “Dat bij elkaar
opgeteld, scheelt in kosten voor een
eerstejaars leerling al gauw dik vierduizend euro”, rekent Zijlmans uit.
“Al die subsidiemogelijkheden beginnen
allemaal wat veel te worden, maar de
mogelijkheden zijn er nu eenmaal.
Ik wil leden dan ook adviseren er
zoveel mogelijk gebruik van te maken.
Om deze complexe materie inzichtelijker
te maken, verschijnt in augustus een
subsidiewijzer op het besloten gedeelte
van de VHG-website.” Met dit schema
ziet u als ondernemer voor welke subsidie,
u voor welk type leerling, in aanmerking
kunt komen.
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