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Inleiding

Nieuw sectorplan 

Het A&O Fonds Grafimediabranche heeft voor 2016-2017 opnieuw met 
succes een sectorplan ingediend. In het sectorplan zijn verschillende 
maatregelen opgenomen:

1. Van-werk-naar-werk begeleiding naar hetzelfde beroep.
2. Van-werk-naar-werk begeleiding naar een ander beroep 
  ad. 1 + 2: indien scholing noodzakelijk is om de overstap te kunnen 

maken naar nieuw werk, kan er een aanvraag worden ingediend voor 
een tegemoetkoming in de scholingskosten.

3.  Het opzetten, onderhouden en uitbreiden van een regionale en  
intersectorale infrastructuur.

Maar ook voortzetting gedeelte 

van het vorige sectorplan

De subsidie op opleiden en ontwik-
kelen blijft gelden tot 31-12-2016. 
De subsidie voor het Ervaringsprofiel 
(EVP) is verlopen.

Over het sectorplan

Om de knelpunten op de arbeids-
markt in de grafimediabranche aan 
te kunnen pakken, heeft het A&O 
Fonds Grafimediabranche namens 
sociale partners een sectorplan 

opgesteld. De sectorplannen komen 
voort uit het sociaal akkoord, dat het 
kabinet in 2013 met werkgevers en 
vakbonden heeft afgesloten. Het 
kabinet heeft in totaal 600 miljoen 
euro uitgetrokken om de plannen 
mede te financieren, hetzelfde 
bedrag komt uit de sectoren zelf. 
De plannen zijn gericht op zowel de 
korte termijn, om de crisis te boven 
te komen, maar zeker ook op de lange 
termijn, met het oog op een gezonde 
arbeidsmarkt in de toekomst.
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Opleiden en 

ontwikkelen
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Juist nu is het noodzakelijk om mee te gaan met de ontwikkelingen in de 

grafimediabranche. Daarom komen opleidingen, gericht op de ontwikkeling van 

de medewerkers, in aanmerking voor subsidie. Dankzij het sectorplan kunnen leden 

van het KVGO, ZSO en VRN, die bijdragen aan het A&O Fonds Grafimediabranche, 

40% van de scholingskosten retour ontvangen. Dat is bovenop de reeds bestaande 

subsidieregeling van het A&O Fonds Grafimediabranche van 25%. Bedrijven die niet 

bijdragen kunnen tot 30% van de scholingskosten retour ontvangen. 

Opleiden en ontwikkelen

Opleidingen die vanuit de voortzetting van het vorige sectorplan in 
aanmerking komen voor subsidie, hebben betrekking op: 

  webdesign en -development
  interactive mediadevelopment
  grafisch vormgever

Druktechnieken en procesoperator

  basiscursus digitaal drukken
  digitaal drukken
  kleurbeheersing in elke 

printomgeving
  print coaching
  flexo rotatie
  offset rotatie
  offset vellen
  procesoperator druktechniek

Nabewerkingstechnieken en 

procesoperator

  geniet brocheren
  vellenbewerken snijden
  vellenbewerken vouwen
  procesoperator 

nabewerkingstechniek

Sales en productiemanagement

  crossmedia adviseur
  ordermanager
  quick business development  

scan printmediabedrijf
  verdienen aan nieuwe klanten  

en diensten
 salesopleidingen
  social selling

Vormgeven en webdesign

  intro DTP Adobe CS
  DeskTopPublishing CS
  Adobe Edge Animatie
  Adobe Premiere
  After Effects
   audio monteren met Adobe Audition
  intro webdesign
  statische websites
  dynamische websites
  EPUBS vervaardigen
  workshop digitaal publiceren  

voor tablets
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Overige relevante opleidingen

  inleiding sociale media
  leidinggevende intro
  leidinggeven A  

(functioneel leidinggeven)

Technische opleidingen

  onderhoudstechniek
  elektrotechniek
  kwaliteitsbeheersing

Deze opleidingen zijn juist nu noodzakelijk om mee te kunnen gaan met 
de ontwikkelingen in de grafimediabranche. Onder voorwaarden komen de 
genoemde opleidingen in de vorm van maatwerk ook in aanmerking voor 
subsidie. Dit na goedkeuring door het A&O Fonds Grafimediabranche. 

Hoogte subsidie 

  Voor bedrijven die bijdragen aan het opleidingsfonds is de hoogte van  
de subsidie 40%. 

  Voor bedrijven die niet bijdragen is de hoogte van de subsidie 30%.  
Dit geldt ook voor ZZP’ers.

Uitbetaling van de subsidie

  Het voorschot op de subsidie resp. 30% en 20% wordt uitbetaald na 
afloop van de opleiding en ontvangst van de benodigde documenten. 

  De resterende subsidie (10%) betaalt het A&O Fonds Grafimediabranche 
na afloop van het totale subsidieproject, na het verkrijgen van de 
eindbeschikking van het Ministerie van SZW (2017).

Belangrijkste voorwaarden  

De belangrijkste voorwaarden om voor subsidie op het gebied van 
scholing in aanmerking te komen zijn: 
  De uitvoering van de scholing vindt (deels) plaats tussen 1 januari 2015 

en 31 december 2016.
  De opleiding omvat minimaal 4 dagdelen. 
  Preferred suppliers van het opleidingsaanbod zijn: 

 - Buro brandstof ontwerpers    - Media Academie 
 - Censor voor de verandering   - Open studio 
 - College of Multimedia      - Stivako 
 - GOC            - Wifac
 - House of Media 

Subsidie is, onder bepaalde voorwaarden, ook mogelijk op opleidingen  
van opleiders die niet tot de geselecteerde preferred suppliers behoren. 
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Van-werk-naar-

werk begeleiding
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Van-werk-naar-werk begeleiding 

 

Op basis van het sectorplan komen begeleidingstrajecten naar werk  
in aanmerking voor korting.

Van-werk-naar-werk begeleiding

Nieuwe koers? Dreigend faillissement? Reorganisatie? Soms zijn ontslagen 
onvermijdelijk en dan is goede begeleiding voor boventallige medewerkers 
van belang. Een volledig begeleidingstraject van de eerste voorlichting tot 
en met de volledige begeleiding komt in aanmerking voor korting vanuit 
het sectorplan. De begeleidingstrajecten die door de preferred suppliers 
aangeboden worden, vinden plaats in de regio en zijn volledig afgestemd 
op de behoeften van de betreffende medewerker. 

Op het gebied van begeleiding naar werk kunnen leden van KVGO en 

VRN, die bijdragen aan het A&O Fonds Grafimediabranche, 40% van 

de gemaakte kosten retour ontvangen. Dat is bovenop de tijdelijke 

kortingsregeling van het A&O Fonds Grafimediabranche waarmee 

in geval van reorganisatie 25% extra korting gegeven kan worden. 

Deze tijdelijke kortingsregeling geldt voor de duur van 2016, maar is 

gebudgetteerd. Bedrijven die niet bijdragen kunnen tot 30% van de 

begeleidingskosten retour ontvangen.

Scholingsnoodzaak

Tijdens het begeleidingstraject naar werk kan duidelijk worden dat  

scholing noodzakelijk is om de overstap te kunnen maken naar nieuw  

werk. In dat geval kunnen leden van KVGO en VRN, die bijdragen aan  

het A&O Fonds Grafimediabranche, 40% van de gemaakte 

scholingskosten retour ontvangen. Voorwaarde is dat er een 

scholingsadvies is uitgebracht. Dit scholingsadvies wordt volledig 

vergoed door het A&O Fonds Grafimediabranche. Bedrijven die niet 

bijdragen kunnen tot 30% van de scholingskosten retour ontvangen.
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Hoogte korting

  Voor bedrijven die bijdragen aan het garantiefonds is de hoogte van  
de korting 40%. 

  Voor bedrijven die niet bijdragen is de hoogte van de korting 30%. 

Uitbetaling van de korting

  Het voorschot op de korting ter hoogte van 30%, resp. 20% wordt 
uitbetaald na afloop van het traject en ontvangst van de benodigde 
documenten.

  De resterende korting van 10% betaalt het A&O Fonds Grafimediabranche 
na afloop van het totale subsidieproject, na het verkrijgen van de 
eindbeschikking van het Ministerie van SZW. 

De belangrijkste voorwaarden  

De belangrijkste voorwaarden om voor korting voor van-werk-naar-werk 
begeleiding vanuit het sectorplan in aanmerking te komen zijn: 

  De uitvoering van het traject vindt (deels) plaats tussen 1 januari 2016 
en 31 december 2017.

  Het traject wordt uitgevoerd door C3 werkt! of Randstad HR Solutions.
  Het bedrijf heeft de factuur betaald.
  De kortingsaanvraag van het bedrijf is goedgekeurd door het A&O Fonds 

Grafimediabranche. 

Scholingsnoodzaak

Als blijkt dat scholing noodzakelijk is om nieuw werk te vinden, dan 
kunnen bedrijven een gedeelte van de scholingskosten retour ontvangen. 
Voorwaarde is dat er een scholingsadvies is uitgebracht. Hierbij vindt 
een onafhankelijke toetsing plaats van de kwaliteit van de scholing, het 
scholingsinstituut en de arbeidsmarktrelevantie. Dit scholingsadvies  
(met een maximum van € 200,- per medewerker) wordt volledig  
vergoed door het A&O Fonds Grafimediabranche.



Tegemoetkoming in de scholingskosten

  Voor bedrijven die bijdragen aan het garantiefonds is de  
tegemoetkoming in de scholingskosten 40%. 

  Voor bedrijven die niet bijdragen aan het garantiefonds is de 
tegemoetkoming in de scholingskosten 30%.

Uitbetaling van de tegemoetkoming

  Het voorschot op de tegemoetkoming ter hoogte van 30%, resp. 20% 
wordt uitbetaald na ontvangst van de benodigde documenten.

  De resterende tegemoetkoming van 10% betaalt het A&O Fonds 
Grafimediabranche na afloop van het totale subsidieproject, na het 
verkrijgen van de eindbeschikking van het Ministerie van SZW. 

De belangrijkste voorwaarden  

De belangrijkste voorwaarden om voor scholingsadvies en een 
tegemoetkoming in de scholingskosten, als onderdeel van-werk-naar-werk 
begeleiding vanuit het sectorplan, in aanmerking te komen zijn: 

  De uitvoering van het traject vindt (deels) plaats tussen 1 januari 2016 
en 31 december 2017.

  Er is een scholingsadvies uitgebracht door de uitvoerder van het 
begeleidingstraject.

  De uitvoering van de scholing vindt (deels) plaats tussen 1 januari 2016 
en 31 december 2017.

  Het bedrijf heeft de factuur van het begeleidingstraject en van de 
scholingskosten betaald.

  De kortingsaanvraag van het bedrijf is goedgekeurd door het  
A&O Fonds Grafimediabranche. 

11



Meer informatie en de aanvraagformulieren vindt u op 
www.aenofondsgrafimedia.nl

A&O Fonds Grafimediabranche 

Postbus 220 • 1180 AE Amstelveen 

subsidies@aenofonds.nl


