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Regeling Servicepunten Techniek 

Looptijd : 1 oktober 2017 tot en met 30 juni 2021 
 
Aanbod voor Servicepunten Techniek 
De regeling is gericht op het updaten van Servicepunten Techniek én op (nieuw) op te starten 
Servicepunten. A+O wil hiermee bestaande SPT’s de mogelijkheid geven gericht met een aantal 
verbeterpunten en acties aan de slag te gaan en SPT’s in oprichting financieel ondersteunen. 
Voor de update / (her)start van een SPT is maximaal € 25.000,- beschikbaar (inclusief BTW) over 3 
jaar. 

 
Definities 
1. A+O Metalektro: De Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro (Stichting A+O 

Metalektro). 
2. Servicepunt Techniek: (regionale) netwerkorganisatie, geconcentreerd rondom de sectoren 

(klein)metaal, elektrotechniek en installatietechniek, met als doel het behoud van technisch 
vakmanschap in de regio.  
 

Voorwaarden 
- De aanvraag betreft extern ingekochte adviesuren om activiteiten uit te kunnen voeren ten 

behoeve van de update van het SPT of nieuw te starten SPT. Maximaal uurtarief bedraagt € 95,- 
inclusief BTW. 

- De aanvraag wordt eenmalig ingediend inclusief een offerte t.b.v. de externe advieskosten. 
Voor het updaten van een SPT geldt dat eveneens de totale begroting van het SPT wordt 
toegevoegd. 

- De geplande activiteiten dienen: 
o aantoonbaar aan te sluiten op de visie en doelstellingen van het SPT; 
o aantoonbaar aan te sluiten op de behoefte van werkgevers die gebruikmaken van de 

dienstverlening van het SPT; 
o gelieerd te zijn aan de technische sector, aantoonbaar door deelname van minimaal 2 

metalektrobedrijven;  
o ingebed te worden in de structuur van het SPT.  

- A+O vergoedt gedurende de looptijd van de regeling maximaal 1 aanvraag per SPT. 
- De aanvraag wordt bij voorkeur ingediend door een bij het SPT betrokken metalektrobedrijf.1 
- Aan het einde van de aangevraagde periode ontvangt A+O een eindrapportage over de 

uitgevoerde activiteiten inclusief (duurzame) borging activiteiten en structuur van het SPT. 
- Budgetuitputting kan reden zijn voor afwijzing van de aanvraag.  
- De A+O-middelen worden niet ingezet voor exploitatie. Personele kosten worden dan ook niet 

vergoed. 
- Het SPT werkt mee aan eventuele monitoring en is akkoord met het delen van kennis/ervaring 

met de sector.  
 

                                           
1 Indien dit niet mogelijk is, wordt verzocht contact op te nemen met uw regiomanager.  
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Projectaanvraag 
 
Projectaanvraag nieuw te starten Servicepunt Techniek 
Hier is sprake van een nieuw te starten SPT. Er is nog geen geformaliseerde structuur en activiteiten 
zijn nog niet uitgewerkt tot een aanbod. Het SPT komt nog niet structureel bijeen. 
Door deelname aan de regeling kan een externe adviseur een plan van aanpak ontwikkelen en/of 
een aantal activiteiten ontwikkeld en uitgevoerd worden waarmee het SPT kan starten. A+O 
financiert de uitvoering van activiteiten die in de aanvraag staan benoemd en die verder uitgewerkt 
worden in lijn met de visie en doelstellingen van het SPT. 
 
Projectaanvraag update Servicepunt Techniek 
Hier is sprake van een reeds bestaand SPT, dat op dit moment ook actief is. Door middel van 
deelname aan de regeling kan het SPT door inzet van een externe adviseur een kwaliteitsslag maken 
in het plan van aanpak van het SPT en/of een aantal activiteiten uitvoeren die verdere structuur en 
richting geven aan het SPT. A+O financiert de ontwikkeling van het plan van aanpak (maximaal 30% 
van de maximaal beschikbare € 25.000,-) en ontwikkeling en uitvoering van activiteiten die men in 
de aanvraag benoemt en verder wenst uit te werken in lijn met de visie en doelstellingen van het 
SPT.  
 
Aanvragen 
1. Aanvragen kan via www.ao-vergoedingen.nl middels het invullen van het aanvraagformulier. 

Het namens het SPT aanvragende metalektrobedrijf dient de aanvraag in bij A+O via: info@ao-
metalektro.nl, onder vermelding van Aanvraag Servicepunt Techniek. 

2. De aanvraag wordt door A+O getoetst op de voorwaarden van de regeling. 
3. Alleen volledig ingevulde aanvragen worden, op volgorde van binnenkomst, in behandeling 

genomen.  
 

(Voorlopige) uitkering subsidie  
Na ontvangst van de toekenningsbrief kan 80% van het totale subsidiebedrag (totale subsidiebedrag 
met een maximum van € 25.000,-) met een eerste factuur worden aangevraagd bij A+O. De 
resterende 20% wordt uitbetaald na ontvangst van een tweede factuur en na goedkeuring van de 
eindrapportage. 
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