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Aanleiding van het project (waarom nu?)

In de bestuursvergadering van het bestuur OFOM is op 31 maart 2015 het namens het bestuur van
NVOS-Orthobanda ingediende voorstel besproken om individuele bedrijven te subsidiëren voor
medewerkers die hebben deelgenomen aan de branchecursussen (BCB) en de bijbehorende brancheexamens die in het kader van het project Naar een brancheopleidingshuis OST en OT ontwikkeld zijn.
Daarbij zijn duidelijke uitgangspunten voor de subsidieregeling gesteld welke we in 2018 ongewijzigd
overnemen. Zie in deze projectaanvraag voor de volledigheid onderaan nogmaals de uitgangspunten
weergegeven.
De bedrijven hebben aangegeven de subsidie op prijs te stellen en deze hen zeker stimuleert om
werknemers aan te melden voor de branchecursussen en branche-examens.
In navolging van voorgaande jaren is daarom hier een projectvoorstel voor 2018 neergelegd.

B. Doelstelling van het project (wat willen we met het project bereiken?)
Met dit project willen we optimaal de bedrijven stimuleren om haar medewerkers naar een BCB
cursus voor OST of OT te sturen maar mede ook om na te blijven denken welke mogelijke nieuwe
cursussen nog ontwikkeld zouden kunnen worden. Door en voor de branche.

C. Resultaten en relevantie voor de branche (wat is er gerealiseerd na afronding van het project?)
Dit project behelst vooral een financiële ondersteuning aan de bedrijven aangesloten bij NVOSOrthobanda. Het is vooral het Opleidingshuis wat essentieel is voor het genereren van de te volgen
cursussen. Daarvoor is echter draagvlak vanuit de branche nodig. Deze is ondertussen in de
afgelopen jaren wel degelijk opgebouwd en met aanvullende cursussen wordt dit verder
uitgebouwd. Met het succes van de cursussen volgen meer kandidaten en daarmee meer vergoeding
vanuit dit project.

D. Afbakening (eenduidige beschrijving van wat niet tot het project behoort)
Cursussen die niet binnen het Opleidingshuis OST of OT zijn erkend als een BCB zullen niet voor een
subsidie in aanmerking komen.
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E. Randvoorwaarden (wat zijn de afhankelijkheden)
Er dienen BCB-branchecertificaten voor OST of OT behaald te worden.

F. Neveneffecten
Als neveneffect kan worden meegenomen dat bedrijven eerder inschrijven voor een BCB omdat de
kosten grotendeels worden vergoed vanuit de OFOM. Mocht deze subsidietoezegging er niet zijn dan
is het voor bedrijven wellicht te kostbaar om een dergelijke cursus voor haar medewerker te
bekostigen. Een ander neveneffect is dat hier zichtbaar het lidmaatschap van NVOS-Orthobanda en
het bestaan van OFOM een toegevoegde waarde is voor het bedrijf.

G. Begroting, toelichting begroting tegemoetkoming kosten BCB voor bedrijven 2019
Voor 2019 zullen naar verwachting 100 cursisten voor OST en OT deelnemen aan branchecursussen
en branche-examens, zowel via de open inschrijvingen als via in company trajecten.
Uitgaande van dezelfde subsidievoorwaarden als aangegeven in de uitgangspunten betekent dat een
subsidiebedrag van € 85.000 (€ 20.000 voor examenkosten en € 65.000 voor cursuskosten).
Het kan zijn dat dit bedrag niet toereikend is aangezien er een verwachting is dat m.n. voor de
branchecursus Indicatieportaal/Voetschoenprotocol veel belangstelling zal bestaan. Mocht dat het
geval zijn dan zal NVOS-Orthobanda met een aanvullend subsidieverzoek komen.
Hoewel wij hier als een projectvoorstel deze tegemoetkoming indienen voor OST en OT zullen wij in
de afrekening wel een splitsing maken tussen beide “fondsen” om het zo zuiver te houden.

H. Betrokkenheid van orthopedisch schoentechnici tijdens de uitvoering en personele invulling
Niet geheel van toepassing op dit project. Wel is het zo dat de deelnemende bedrijven lid zijn van
NVOS-Orthobanda en de medewerkers allen de belangstelling hebben voor het vak van orthopedisch
medewerker/schoentechnicus c.q. orthopedisch medewerker/technicus.

I. Planning
Dit project zal geheel 2019 doorlopen.

J. Communicatie over de voortgang van het project en de resultaten ervan
De digitale nieuwsbrieven van NVOS-Orthobanda worden met regelmaat verstuurd aan de leden met
informatie over de nieuwe cursussen, examens, planning, etc.
2x per jaar wordt de subsidie met de bedrijven verrekend en hiervoor worden formulieren
opgemaakt vanuit het secretariaat welke dan nog door de bedrijven verder moeten worden ingevuld
en getekend moeten worden geretourneerd.
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Addendum In eerste aanvraag , 2014-2015 waren de uitgangspunten als volgt:
a. in eerste instantie de regeling te richten op de beroepsspecifieke branchecursussen en brancheexamens die vanuit het projectplan Naar een brancheopleidingshuis OST en OT zijn/worden
ontwikkeld en uitgevoerd;
b. dat alleen lidbedrijven OST van NVOS-Orthobanda, die hun afdracht t.b.v. OFOM hebben gedaan,
er gebruik van kunnen maken;
c. dat de deelnemers van de lidbedrijven OST aan de branchecursus en/of branche-examen een
prestatie dienen te leveren om voor subsidie in aanmerking te komen;
d. voor deelnemers van lidbedrijven OST die een branchecursus met branche-examen volgen,
betekent dat actieve deelname, het invullen van praktijkwerkboek en logboek én het behalen
van het branchecertificaat;
e. voor deelnemers van lidbedrijven OST die alleen deelnemen aan een open branche-examen,
betekent dat het behalen van het branchecertificaat;
f. voorgesteld wordt de bijdrage te laten bestaan uit:
voor deelnemers onder d: 50 % van de cursuskosten en 100 % van de examenkosten bij
een succesvolle afronding;
voor deelnemers onder e. 100 % van de examenkosten.
g. de uitvoering van de regeling moet t.b.v. de lidbedrijven OST en NVOS-Orthobanda en OFOM
administratief eenvoudig zijn:
voor de deelname aan een branchecursus OST kan een kopie van de rekening van het
erkende opleidingsinstituut volstaan; dit kan zowel voor de deelname aan een door NVOSOrthobanda georganiseerde branchecursus als voor een in company uitvoering door een
erkend opleidingsinstituut;
voor de deelname aan een (open) branche-examen OST een kopie van de rekening van
NVOS-Orthobanda. De resultaten van de branche-examens worden in het niet openbare
certificatenregister bijgehouden dat door NVOS-Orthobanda wordt beheerd. Daardoor is
bekend wie geslaagd is;
h. lidbedrijven OST kunnen eenmaal per jaar in de maand januari van een jaar hun aanvragen
insturen naar het secretariaat; N.B. voor 2014 na goedkeuring van de subsidieaanvraag;
i. voorgesteld wordt ook de mogelijkheid te bieden aan de lidbedrijven OST die deelnemers
hebben gehad voor de branchecursussen en branche-examens van 2014. Hiermee wordt bereikt
dat voor alle lidbedrijven dezelfde subsidiemogelijkheid is gecreëerd en dat de ‘voorlopers’ ook
‘beloond’ worden.
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