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Bij de informatiebijeenkomst waren 12 werkgevers uit Friesland, Groningen en Drenthe aanwezig en twee
medewerkers van ZorgpleinNoord.
De bijeenkomst begon met een “ronde langs de tafel” om te achterhalen hoe de organisaties ervoor staan met de
administratie van het SectorplanPlus en waar ze zoal tegenaan lopen. Sommige organisaties ervaren nu al veel
stress richting de deadline voor 1 oktober en geven aan een extra medewerker aan te trekken om ze te
ondersteunen met de administratie.
Enkele problemen die genoemd worden:


Presentielijsten en facturen verkrijgen voor tijdvak 1 is soms lastig, omdat het contact met de afdeling
crediteuren moeizaam verloopt, of dit moeilijk zoeken is;



Het verzamelen van de deelnemersverklaringen gaat bij sommigen goed, maar bij veel anderen weer juist
erg moeizaam. De verklaringen worden vaak niet teruggestuurd, of worden niet ondertekend. Ook POK’s met
terugwerkende kracht zijn niet meer te achterhalen, als ze deze van de medewerker moet komen. Via de
scholen de documenten verkrijgen verloopt ook stroef, helemaal nu in de vakantieperiode. Een tip van een
andere organisatie: Doe de leidinggevende van de betreffende onderwijsdeelnemer in de CC wanneer je om
een document vraagt (als ze nog in dienst zijn). Ze reageren dan over het algemeen veel sneller.



Sommige organisaties lopen vast bij de registraties van C1 voor tijdvak 1 en 2. Er zijn leerlingen die zelf
betalen maar dit later via salaris terugkrijgen. Hoe kan dit worden verantwoord in het portal? Kopie betaling
collegegeld of betalingsbewijs van inschrijving? Hanze levert namelijk geen factuur voor C1 deeltijd. Als
alternatief heeft de organisatie een “Verklaring van Inschrijving van de Hanzehogeschool Groningen.
ZorgpleinNoord gaat navraag doen bij het SSC.
* Het SSC geeft aan dat deze vraag bij de accountant is neergelegd en hier nog op terugkomt.



Bij C1 wordt gevraagd om een aantal uren, dit is niet altijd duidelijk bij hbo deeltijd. Lesuren zijn verschillend.
* Hier kunnen de uren ingevuld worden als deze niet in de overeenkomst staan. De organisatie moet
zelf een inschatting maken op jaarbasis



Er blijven ‘standaard’ mails verschijnen over de presentielijst als de verletkosten uitgezet worden voor C
trajecten, terwijl deze dus niet meer nodig zijn. Hetzelfde geldt voor wanneer je deelnemers op vervallen zet.
De standaardmails blijven om deze documenten vragen.
* Het SSC geeft aan dat er nog bugs zitten in de ‘ontbrekende documenten’, daar wordt aan gewerkt.



Bij Hanze HBO duaal verpleegkunde staat als startdatum ‘per heden’. Wanneer de overeenkomst pas later
wordt getekend dan bij start (wat vaak gebeurt), loopt men veel subsidie mis, terwijl de student al lang is
gestart.



Op sommige leerwerkovereenkomsten en deelnemersverklaringen staan digitale handtekeningen, dat mag
niet, men vindt dat niet meer van deze tijd.
* Update: digitaal mag wel, maar moet voldoen aan bepaalde eisen. Het moet te achterhalen zijn dat
de deelnemer daadwerkelijk zelf heeft getekend, anders is het niet rechtsgeldig.



Soms zijn er problemen met salarisstroken, doorberekening van hogere deeltijdfactor vind soms maanden
later pas met terugwerkende kracht plaats waardoor deeltijdfactor op salarisstrook bij start opleiding niet
hoog genoeg is terwijl dit wel het geval was.
* De startdatum aanpassen naar de datum waarop het salaris is gewijzigd. Maak daarbij een
opmerking bij de registratie voor het SSC.



Post-hbo opleidingen mogen niet opgevoerd worden onder B, maar moet onder C1. Dit, in tegenstelling tot
wat eerder is gemeld. Post HBO opleidingen zijn niet duaal en kunnen daarom niet mee onder B;



De deadline van 1 oktober zouden voor dergelijke trajecten, die via het SSC moeten worden omgezet, niet
moeten gelden. Versoepeling is nodig want SSC kan dit vaak zelf pas met een lange vertraging realiseren
waardoor deadline niet meer haalbaar is;
* Het SSC houdt op een lijstje bij wat gemuteerd moet worden, maar dit gaat lastiger dan eerst
gedacht. Hier wordt rekening mee gehouden;



Liep er vooral in het begin tegenaan dat voor kortdurende trajecten die zijn opgestart bijna geen subsidiabele
deelnemers mee overbleven i.v.m. de nieuwe instroom eis van het SP+.



Sommige organisaties richten zich tegenwoordig alleen nog maar op A en B. Ze voeren geen kortdurende
trajecten meer vanwege administratieve lasten;



Een organisatie heeft te weinig aangevraagd in de tijdvakken 1 en 2. Ze zijn te bang geweest voor stapeling
van subsidies. Vanaf tijdvak 3 is meer aangevraagd.



Een organisatie heeft problemen met het verantwoorden van een opleiding die boven de € 25.000 euro is
maar hiervan is geen offerte heeft, omdat de deelnemers op individueel niveau worden ingeschreven.
* Als de factuur is gespecificeerd (kosten per deelnemer, aantal lesuren, etc.) dan mag dit ook als
offerte dienen.

Algemene opmerkingen:


Een eventueel tijdvak 5 om de overgebleven middelen op te maken wordt goed ontvangen.



Koppeling met praktijkleren wordt wat minder goed ontvangen. Koppeling alleen met A en B mogelijk
niet voor C1. Levert te weinig voordeel op voor dit geld.



Wel fijn dat ze naar ons ‘geluisterd’ hebben bij bijeenkomst anders verwantoorden SP+.



Standaard mails gaan ook naar bestuurders, hierdoor krijgen we vaak van drie verschillende kanalen
mails doorgestuurd die we allang hebben gezien.



Er moet haast worden geboden bij het controleren van de jaarrekeningen anders is definitief indienen
voor 1 oktober niet eens mogelijk.



In het algemeen vindt men het prettig regelmatig bijeenkomsten bij te wonen, om bij te praten. De vraag
rijst of er geen forum opgericht kan worden. ZorgpleinNoord gaat bekijken of dit mogelijk is.

