
Dienst Uitvoering 
Subsidies aan Instellingen 
(DUS-I)

Bezoekadres:
Rijnstraat 50 
2515 XP DEN HAAG
www.dus-i.nl

Contact
Dienst Uitvoering Subsidies 
aan Instellingen (DUS-I)

T  070 340 5566 (keuze VWS)

E  VWSsubsidies@minvws.nl

Bereikbaar op werkdagen
van 9.00 – 16.00 uur

Ons kenmerk
SP/120980/2022

Relatienummer
2024609

Subsidienummer
333153

Verplichtingennummer
560137106

Uw brief
14-4-2022

Bijlagen

Pagina 1 van 21

> Retouradres Postbus 16006 2500 BA  Den Haag

Het bestuur van
Cooperatief Samenwerkende Regio S Zorg En Welzijn U.a.
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2719 EK  Zoetermeer

Datum 27-7-2022
Betreft Subsidieverlening SectorplanPlus overbruggingsjaar 2022-2023

Geacht bestuur, 

Met uw aanvraag van 14 april 2022 vraagt u als penvoerder mede namens 
arbeidsorganisaties en de regionale werkgeversorganisaties in zorg en welzijn een 
projectsubsidie aan om "SectorplanPlus 2022-2023", uit te voeren in de periode 
van 22 augustus 2022 tot en met 30 november 2023. 

Bij brief van 19 mei 2022, met kenmerk SP/120940/2022, heb ik de ontvangst 
van uw aanvraag met de ontvangst van de aanvulling op 10 mei 2022 bevestigd. 

Ik richt mij tot u als penvoerder en via u tot degenen namens wie u de aanvraag 
heeft ingediend. In deze brief beschrijf ik hoe ik op uw aanvraag beslis. 

Besluit
Uw aanvraag is opgedeeld in een vijftal activiteiten bijdragend aan instroom en 
behoud in de sector zorg en welzijn:

A) Kwalificerend Beroepsonderwijs: mbo beroepsbegeleidende leerweg 
(bbl) en wettelijk erkende derde leerwegtrajecten. (Dit is activiteit A 
en B in het aanvraagformulier)

B) Kwalificerend Beroepsonderwijs: hbo duaal, deeltijd en associate 
degree niveau 5. (Dit is activiteit C en D in het aanvraagformulier)

C) Training en ontwikkeling. (Dit is activiteit E in het aanvraagformulier)
D) Oriëntatiebanen. (Dit is activiteit F in het aanvraagformulier [niet 

subsidiabel])
E) Overhead en uitvoeringskosten. (De uitvoeringskosten zijn toegevoegd 

aan activiteit F [subsidiabel])

Deze activiteiten acht ik, met uitzondering van activiteit D, alle subsidiabel. 

Subsidie activiteit E
Middels deze beschikking verleen ik u een subsidie van maximaal € 1.541.381,-
ten behoeve van activiteit E, voor de landelijke overhead en uitvoeringkosten van 
de projectorganisatie. Dit bedrag is inclusief alle eventuele belastingen. 
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Een begroting voor de uitvoering door regionale werkgeversorganisaties is hierin 
nog niet meegenomen en dient u middels een aanvullende begroting bij VWS in na 
indiening en de daaropvolgende goedkeuring door VWS van de projectplannen per 
arbeidsorganisatie. Daarbij zal VWS het bedrag maximeren op 1% van het 
aangevraagde bedrag voor de activiteiten A t/m C, oftewel € 999.575,-.

Dat maakt dat uiteindelijk bij een nadere beschikking maximaal € 2.540.956,- ten 
behoeve van activteit E kan worden gesubsidieerd. 

Subsidie activiteit A tot en met C
Daarnaast meld ik u dat ik voornemens ben om, onder de in deze beschikking 
vermelde voorwaarden, middels een nadere beschikking voor bovengenoemde 
periode een subsidie van maximaal € 100 miljoen (verder: de subsidie) te 
verlenen voor activiteiten A t/m C. Uw aanvraag voor activiteit D acht ik niet 
subsidiabel in verband met potentiële strijdigheid met de staatsteunregels. 

Deze € 100 mln. verleen ik u bij nadere beschikking na ontvangst, uiterlijk 22 
augustus 2022, en goedkeuring van het bij uw aanvraag in te dienen overzicht 
van opleidingsprojecten per arbeidsorganisatie voor de subsidiabele periode. De 
opleidingsprojecten mogen door arbeidsorganisaties pro forma worden 
aangevraagd en na 22 augustus 2022 worden aangevuld. 

Voor zorgorganisaties die niet in de gelegenheid zijn om tijdig een aanvraag in te 
dienen bij RegioPlus is er een extra mogelijkheid voor het aanvragen van subsidie 
voor opleidingsprojecten. Hiervoor geldt dat u uiterlijk 30 september een overzicht 
indient van opleidingsprojecten per arbeidsorganisatie.

De subsidie is bestemd voor de activiteiten, zoals vermeld in het activiteitenplan 
en voorzien in de begroting. De activiteiten in uw activiteitenplan passen binnen 
de hoofdlijnen van mijn beleid omtrent de arbeidsmarkt in de sector zorg en 
welzijn, zoals 13 mei 2022 uiteengezet in de ‘Hoofdlijnenbrief Toekomstbestendige 
Arbeidsmarkt Zorg’ (Kamerstuk 29 282, nr. 462).

De subsidie vindt zijn grondslag in artikel 1.2 van de Kaderregeling subsidies 
OCW, SZW en VWS. Het betreft een gemengd verantwoordingsregime. Activiteiten 
A en B vallen onder het regime van artikel 1.5 onder b. Activiteiten C en E vallen 
onder het regime van artikel 1.5 onder d. 

Ik hecht eraan dat de activiteiten – met inachtneming van de door mij gemaakte 
kanttekeningen zoals hierna uiteengezet – worden uitgevoerd conform de door u 
ingediende stukken. 

De activiteiten onder activiteit A tot en met C waarvoor subsidie wordt verleend, 
moeten uiterlijk op 31 augustus 2023 zijn verricht. Niet-bestede en niet conform 
de voorwaarden bestede middelen worden teruggevorderd. De activiteiten onder E 
moeten uiterlijk 30 november 2023 verricht zijn.

Definities 

- Activiteitenplan: het overzicht van de activiteiten zoals opgenomen in de 
aanvraag en bedoeld in artikel 3.4 van de Kaderregeling subsidies OCW, 
SZW en VWS.
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- Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC): document 
waarin door de penvoerder is vastgelegd hoe de administratieve 
organisatie en interne controleprocessen zijn ingericht met betrekking tot 
de uitvoering en verantwoording van het activiteitenplan. 

- Arbeidsorganisatie: iedere eenheid, ongeacht haar rechtsvorm, die 
economische activiteiten uitoefent en werknemers in dienst heeft.

- Begroting: het overzicht van uitgaven en inkomsten zoals opgenomen in 
de aanvraag en bedoeld in artikel 3.5 van de Kaderregeling subsidies 
OCW, SZW en VWS.

- Deelnemer: Een werknemer die deelneemt aan een voor de 
arbeidsorganisatie subsidiabele opleidingsactiviteit.

- Doelgroep: arbeidsorganisaties actief in de sector zorg- en welzijn 
waarvan de activiteiten geheel of gedeeltelijk bekostigd worden uit hoofde 
van de Wet langdurige zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet (Zvw), de 
Jeugdwet of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en 
arbeidsorganisaties actief in de sector zorg- en welzijn waarvan de 
activiteiten geheel of gedeeltelijk direct bekostigd worden uit hoofde van 
de Wet Publieke Gezondheid (WPG). 

- Grote onderneming: een arbeidsorganisatie waar minimaal 250 personen 
werkzaam zijn en waarvan de jaaromzet € 50 miljoen en/of het jaarlijkse 
balanstotaal € 43 miljoen overschrijdt. 

- Kleine onderneming: een arbeidsorganisatie waar minder dan 50 personen 
werkzaam zijn en waarvan de jaaromzet of het jaarlijkse balanstotaal € 10 
miljoen niet overschrijdt. Conform artikel 5 van de bijlage bij de 
Aanbeveling van de Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie 
van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen wordt het aantal 
werkzame personen uitgedrukt in arbeidsjaareenheden (AJE). Een 
arbeidseenheid komt overeen met een persoon die het gehele 
desbetreffende jaar voltijds in de betrokken onderneming heeft gewerkt. 
Het werk van personen die niet het gehele jaar hebben gewerkt, 
deeltijdwerk ongeacht de duur ervan en seizoenarbeid worden in breuken 
van AJE uitgedrukt.

- Middelgrote onderneming: een arbeidsorganisatie waar minder dan 250 
personen werkzaam zijn en waarvan de jaaromzet € 50 miljoen en/of het 
jaarlijkse balanstotaal € 43 miljoen niet overschrijdt. 

- Minister: minister voor Langdurige Zorg en Sport (LZS).

- Opleidingsactiviteiten: de activiteiten A t/m C, zoals beschreven in deze 
beschikking. 

- Opleidingsproject: samenhangend geheel van opleidingsactiviteiten dat 
door een onder de doelgroep vallende arbeidsorganisatie wordt uitgevoerd 
binnen één regio binnen de subsidiabele periode van 22 augustus 2022 tot 
en met 31 augustus 2023.
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- Penvoerder: de rechtspersoon RegioPlus die namens de regionale 
werkgeversorganisaties en arbeidsorganisaties in de sector zorg en welzijn 
vallend onder de doelgroep de aanvraag indient.

- Projectovereenkomst: Een geformaliseerde afspraak over uitvoering en 
verantwoording van een of meerdere opleidingsprojecten tussen een 
uitvoerder en een regionale werkgeversorganisatie. 

- Pro forma aanvraag: door arbeidsorganisaties ingediende 
opleidinsprojecten waarbij het aantal deelnemers aan activiteiten nog niet 
volledig is opgenomen in de aanvraag. 

- Regio: een geografische afgebakende eenheid gebaseerd op de indeling 
van RegioPlus in 28 arbeidsmarktregio’s voor zorg en welzijn.

- Regionale werkgeversorganisatie: regionale organisatie voor 
arbeidsorganisaties in zorg en welzijn, aangesloten bij 
samenwerkingsverband RegioPlus. 

- Subsidiabele periode: de periode van 22 augustus 2022 tot en met 31 
augustus 2023 waarbinnen de opleidingsactiviteiten A t/m C subsidiabel 
zijn

- Uitvoerder: arbeidsorganisatie die een opleidingsproject uitvoert of doet 
uitvoeren in het kader van deze aanvraag. 

- Uitvoeringsovereenkomst: overeenkomst tussen een regionale 
werkgeversorganisatie en RegioPlus ten behoeve van de uitvoering van 
het activiteitenplan.

- Werknemer: persoon die op grond van een arbeidsovereenkomst, dan wel 
een aanstelling in openbare dienst, arbeid verricht.

A. Motivering en toelichting

De arbeidsmarkt in zorg en welzijn verandert snel en de vraag naar personeel 
blijft, als gevolg van dubbele vergrijzing en een stijgende zorgvraag, 
onverminderd stijgen. Op dit moment werkt in Nederland ongeveer een op de zes 
werknemers in zorg en welzijn. Uit een analyse van de WRR volgt dat bij 
ongewijzigd beleid in 2030 1 op de 5 werknemers in de zorg zou moeten werken 
om aan de stijgende zorgvraag te kunnen voldoen. In 2040 zou al 1 op de 4 in de 
zorg moeten werken.

Tegelijkertijd zien we uitdagingen met betrekking tot het opleiden van nieuw 
personeel en het vasthouden van het huidige personeel. Er is behoefte aan meer 
begeleidingscapaciteit, mogelijkheden tot het snel en doelmatig opleiden van 
nieuwe instroom en het creëren van ontwikkelperspectief en 
doorgroeimogelijkheden voor en ondersteunen van het leerproces van zittende 
medewerkers.
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Deze opgave vraagt een enorme inzet op het aantrekken en behouden van 
mensen voor de sector. Daartoe is gerichte actie nodig om het tekort aan 
personeel in zorg en welzijn te kunnen ondervangen. 

Met de subsidieaanvraag SectorplanPlus 2022-2023 beoogt RegioPlus 
ondersteuning te bieden aan arbeidsorganisaties in het opleiden en begeleiden van 
nieuw personeel en in het behouden van hun zittende medewerkers en het 
verbeteren van de kwaliteit van zorg. Doordat SectorplanPlus regionaal en dicht 
bij de arbeidsorganisaties wordt georganiseerd, is het mogelijk aan te sluiten bij 
wat de regio en de arbeidsorganisaties in die regio nodig hebben. Daarmee draagt 
het bij aan de gezamenlijke aanpak van arbeidsmarktvraagstukken in de regio en 
wordt aangesloten bij de feitelijkheid dat de arbeidsmarkt in hoge mate een 
regionale markt is.

In de wetenschap dat een effectieve aanpak van (dreigende) tekorten alleen 
mogelijk is wanneer die aanpak zich richt op de gehele sector zorg en welzijn, 
wordt met het SectorplanPlus een sectorbrede integrale arbeidsmarktimpuls 
gegeven aan de arbeidsmarkt van zorg en welzijn. Uitdagingen als gevolg
van corona en de vergrijzing van de Nederlandse bevolking raken immers alle 
zorgsectoren.

Met de subsidie voor het project SectorplanPlus 2022-2023 wordt er een extra 
impuls gegeven voor (opleidings)projecten gericht op:

- Het stimuleren van doorstroom naar nieuwe functies in zorg en welzijn 
door opscholing van zittende medewerkers in de sector/bij 
zorgorganisaties;

- Het vergroten van (zij)instroom/herintreden in zorg en welzijn middels het 
ondersteunen van scholingstrajecten (kwantitatief en kwalitatief);

- Het ondersteunen van nieuwe werknemers in de sector door middel van 
inwerkprogramma’s die kennis en vaardigheden vergroten (<2 jaar in 
dienst bij aanvang van de opleiding);

- Scholingstrajecten (training) gericht op het behouden van medewerkers 
(mismatch competenties, doorontwikkeling en verzuimpreventie) die al 
werkzaam zijn in de sector;

- Het op peil brengen/houden van de benodigde kwalificaties en nieuwste 
inzichten van werkbegeleiders en Werk-/Praktijkbegeleiders, zodat zij 
extra instroom van beroepskrachten binnen organisaties adequaat kunnen 
begeleiden;

- Verbetering van de match tussen (potentiële) (zij)instroom via 
oriëntatiebanen.

B. De Aanvraag 

B1. Structuur 
Uw aanvraag leidt op hoofdlijnen tot de volgende structuur. 

De penvoerder
- dient de projectsubsidie in en is integraal aanspreekpunt voor VWS en 

verantwoordelijk voor de uitvoering van het activiteitenplan en de 
verantwoording daarvan aan VWS. 

- stelt een AO/IC op. Deze wordt door de penvoerder vastgesteld en ter 
goedkeuring voorgelegd aan VWS. 
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- levert uiterlijk 22 augustus 2022 namens de arbeidsorganisaties een      
aanvraag in bij VWS met daarin een overzicht van de voor die tijd 
ingediende  opleidingsprojecten per arbeidsorganisatie. 

- levert uiterlijk 30 september een aanvullend overzicht in van 
opleidingsprojecten die na 22 augustus door zorgorganisaties zijn ingediend 
bij RegioPlus.

- sluit uitvoeringsovereenkomsten met de regionale werkgeversorganisaties, 
die op hun beurt in het kader van dit project weer alle uitvoerders binnen hun 
werkgebied vallende regio’s vertegenwoordigen. 

- faciliteert een digitale omgeving waarbinnen de projectadministratie gevoerd 
kan worden door de uitvoerders. 

- voert een integrale controle uit op de gedeclareerde opleidingprojecten van 
uitvoerders en draagt zorg voor de monitoring en voortgangsbewaking.

- dient bij VWS periodiek tussentijdse voortgangsverslagen in. 
- dient namens arbeidsorganisaties en mede namens regionale 

werkgeversorganisaties de aanvraag tot vaststelling in bij VWS.

Regionale werkgeversorganisatie 
- bundelt de opleidingsprojecten van arbeidsorganisaties vallend onder de 

doelgroep en levert deze aan bij penvoerder.
- sluit projectovereenkomsten af met arbeidsorganisaties (daarmee worden 

arbeidsorganisaties uitvoerder).
- bewaakt de uitvoering van de opleidingsprojecten bij de uitvoerders.
- ondersteunt uitvoerders bij het gebruik van het webportaal. 
- rapporteert periodiek aan de penvoerder.

De arbeidsorganisatie / uitvoerder
- stelt een opleidingsproject op dat aansluit op de regionale opgaven en dient 

deze in bij de regionale werkgeversorganisatie.
- sluit een projectovereenkomst af met een of meerdere regionale 

werkgeversorganisatie(s) (daarmee worden arbeidsorganisaties uitvoerder). 
- Met het ondertekenen van deze overeenkomst verklaart de aanvragende 

arbeidsorganisatie dat de activiteiten aansluiten op regionale 
arbeidsmarktopgaven.

- verantwoordt alle activiteiten in het centrale webportaal van de penvoerder 
conform de gestelde eisen in het AO/IC. 

B2. Staatssteun
Ik heb uw aanvraag zorgvuldig beoordeeld op risico’s van mogelijke ongeoorloofde 
staatssteun. Mijn bevindingen zet ik hieronder uiteen. 

Staatssteuntoets 
Er is sprake van staatssteun als aan de volgende vijf cumulatieve criteria is 
voldaan:
- de steun wordt verleend aan een onderneming (elke entiteit die diensten of 

producten aanbiedt op een markt);
- de steun wordt met staatsmiddelen bekostigd; 
- de staatsmiddelen verschaffen een economisch voordeel dat niet via de 

normale commerciële weg zou zijn verkregen;
- de maatregel is selectief;
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- de maatregel vervalst (potentieel) de mededinging en (dreigt te) leiden tot 
een ongunstige beïnvloeding van het handelsverkeer in de EU. 

De activiteiten van RegioPlus, waarvoor in de vorm van activiteit E subsidie wordt 
verstrekt, zijn niet te kwalificeren als een economische activiteit, nu de activiteiten 
puur zien op belangenbehartiging voor arbeidsorganisaties in de sector zorg en 
welzijn. Een dergelijke activiteit is niet economisch omdat niet als zodanig een 
product of dienst op een markt wordt verhandeld. Aan het eerste criterium is 
derhalve niet voldaan.

Ik heb ook reeds getoetst of bij subsidiëring van activiteiten A t/m D aan deze 
criteria zou worden voldaan. Bij deze activiteiten wordt wel aan de cumulatieve 
criteria voor staatssteun voldaan. In beginsel is er hierbij dus sprake van 
staatssteun aan arbeidsorganisaties. 

Er kan evenwel sprake zijn van verenigbare staatssteun omdat er sprake is van 
opleidingssteun, mits deze voldoet aan de voorwaarden van Verordening (EU) nr. 
651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun 
op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt 
verenigbaar worden verklaard (ook wel de algemene 
groepsvrijstellingsverordening genoemd, hierna: de AGVV). Het gaat daarbij om 
de volgende voorwaarden. 

- Ten eerste mag de steun, op grond van artikel 4, eerste lid, 
onder n, van de AGVV niet meer dan € 2.000.000 bedragen per 
opleidingsproject. 

- Ten tweede mag op grond van artikel 31, vierde lid, van de AGVV, de 
steunintensiteit nooit boven 50% van de in aanmerking komende kosten 
uitkomen (voor middelgrote en kleine ondernemingen geldt een 
percentage van 60% respectievelijk 70%; de steunintensiteit kan voorts 
oplopen met 10% (tot een maximum van 70%) bij opleidingen aan 
werknemers met een handicap. 

- Ten derde moeten de in aanmerking komende kosten voor subsidie 
beperkt worden tot de soorten kosten die genoemd worden in artikel 31, 
derde lid, van de AGVV.

- Ten vierde moet de verleende steun op grond van artikel 5 van de AGVV 
transparant zijn en moet sprake zijn van een stimulerend effect in de zin 
van artikel 6, tweede lid van de AGVV.

- Ten slotte moet de volledige tekst van de steunmaatregel op nationaal 
niveau worden gepubliceerd en moeten de in bijlage III van de AGVV 
bedoelde gegevens van elke individuele steunverlening boven de € 
500.000,- (aan een arbeidsorganisatie) worden gepubliceerd op grond van 
artikel 9 van de AGVV. Ik zal hierin voorzien. 
 

De kosten gemoeid met de activiteiten A t/m C vallen onder de in aanmerking 
komende kosten voor subsidie zoals genoemd in artikel 31, derde lid, van de 
AGVV. Het gaat hierbij namelijk om: 

a) de personeelskosten van de opleiders, voor de uren dat de opleiders aan 
de opleiding deelnemen;

b) rechtstreeks met het opleidingsproject verband houdende operationele 
kosten van opleiders en deelnemers aan de opleiding, zoals reiskosten, 
materiaal en benodigdheden die rechtstreeks met het project verband 
houden, de afschrijving van werktuigen en uitrusting voor zover deze 
uitsluitend voor het opleidingsproject worden gebruikt;
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c) kosten van adviesdiensten met betrekking tot het opleidingsproject;
d) de personeelskosten van de deelnemers aan de opleiding en algemene 

indirecte kosten (administratieve kosten, huur, algemene vaste kosten), 
voor de uren dat de deelnemers de opleiding bijwonen.

Accommodatiekosten zijn uitgesloten, met uitzondering van de minimaal 
noodzakelijke accommodatiekosten voor aan de opleiding deelnemende 
werknemers met een handicap.

Voor activiteiten A en B geldt dat er sprake kan zijn van samenloop met de 
Subsidieregeling stageplaatsen zorg II en de Regeling Praktijkleren. Op basis van 
de bij aanvraag door RegioPlus aangeleverde standaardkosten voor deze 
activiteiten kan de maximale cumulatieve vergoeding vanuit de Subsidieregeling 
stageplaatsen zorg II, de Regeling praktijkleren en SectorplanPlus, nooit boven de 
drempel van 50% komen. Daarnaast bedraagt de steunintensiteit voor activiteit C 
ten hoogste 50%, respectievelijk 60% of 70% voor middelgrote en kleine 
ondernemingen, van de in aanmerking komende kosten. Hierdoor wordt voldaan 
aan de vereisten als genoemd in artikel 31, vierde lid, van de AGVV. 
Opleidingsprojecten worden tot maximaal € 2 miljoen gesubsidieerd. Hiermee 
wordt voldaan aan de voorwaarde zoals onder artikel 4, eerste lid, onder n, van de 
AGVV.

Voor activiteiten A, B en C verwacht ik van de penvoerder dat hij bewaakt dat 
geen projectovereenkomsten worden gesloten die strijdig zijn met de 
voorwaarden van artikel 4, eerste lid, onder n, en artikel 31, vierde lid van de 
AGVV. De wijze waarop dit gebeurt dient te worden opgenomen in de bij de eerste 
nadere aanvraag op te leveren AO/IC. 

Op grond van artikel 5 en 6 van de AGVV dient duidelijk te zijn aan welke 
arbeidsorganisaties welk bedrag voor welke opleidingsprojecten wordt 
gereserveerd. Teneinde de gevraagde transparantie te bieden dient de penvoerder 
een overzicht in bij VWS voor de activiteiten A t/m C. In dat overzicht wordt per 
opleidingsproject vermeld: 

1. de naam en grootte (aantal werkzame personen en omzet dan wel 
balanstotaal) van de arbeidsorganisatie; 

2. een beschrijving van het opleidingsproject, bestaande uit het aantal 
activiteiten uitgesplitst per type activiteit (A t/m C); 

3. de begin- en einddatum van het opleidingsproject;
4. de locatie van het opleidingsproject, bestaande uit de naam van de 

arbeidsmarktregio waar het opleidingsproject is ingediend bij de regionale 
werkgeversorganisatie;

5. overzicht van projectkosten, bestaande uit het onder 2 genoemde, 
vermenigvuldigd met de daarvoor geldende normbedragen (activiteiten A 
en B) en geschatte kosten (activiteit C). 

Van de onderhavige beschikking wordt binnen 20 dagen na inwerkingtreding 
kennisgeving gedaan bij de Europese Commissie, als bedoeld in artikel 11 van de 
AGVV. 

Hiermee wordt voldaan aan art. 5 en art. 6 van de AGVV. 



Ons kenmerk
SP/120980/2022

Pagina 9 van 21

Naar het oordeel van VWS is kan activiteit D als staatssteun worden aangemerkt, 
omdat tenminste niet uitgesloten kan worden dat tijdens/door het vervullen van 
de oriëntatiebaan, een economisch voordeel ontstaat voor de desbetreffende 
instelling. ‘Extra handjes’ zijn immers ‘extra handjes’, die in elk geval niet direct 
aan de zorg gerelateerde taken en, onder het volgen van aanwijzingen, 
ongetwijfeld ook eenvoudig zorgtaken kunnen uitvoeren of bij de uitvoering 
daarvan kunnen assisteren. Dat is een economisch voordeel voor de instelling 
waar deze personen werkzaam zijn. Dat deze mensen ‘buiten de formatie’ o.i.d. 
werkzaam zijn maakt die conclusie niet anders, omdat de feitelijke situatie leidend 
is bij deze beoordeling.   

Omdat deze activiteit geen onderdeel uitmaakt van een opleiding en op zichzelf 
ook geen opleiding is, kan deze steun niet geschaard worden onder de 
opleidingsvrijstelling van de AGVV zoals de andere activiteiten. 

C. Reikwijdte, subsidiabele activiteiten en subsidiabele kosten voor 
activiteiten A t/m C.

C1. Reikwijdte
Arbeidsorganisaties vallend onder de definitie van de doelgroep kunnen via een 
regionale werkgeversorganisatie opleidingsprojecten indienen bestaande uit 
opleidingsactiviteiten gericht op:

- Het stimuleren van doorstroom naar nieuwe functies in zorg en welzijn 
door opscholing van zittende medewerkers in de sector/bij 
zorgorganisaties;

- Het vergroten van (zij)instroom/herintreden in zorg en welzijn middels het 
ondersteunen van scholingstrajecten (kwantitatief en kwalitatief);

- Het ondersteunen van nieuwe werknemers in de sector door middel van 
inwerkprogramma’s die kennis en vaardigheden vergroten (<2 jaar in 
dienst bij aanvang van de opleiding);

- Scholingstrajecten (training) gericht op het behouden van medewerkers 
(mismatch competenties, doorontwikkeling en verzuimpreventie) die al 
werkzaam zijn in de sector;

- Het op peil brengen/houden van de benodigde kwalificaties en nieuwste 
inzichten van werkbegeleiders en Werk-/Praktijkbegeleiders, zodat zij 
extra instroom van beroepskrachten binnen organisaties adequaat kunnen 
begeleiden.

C2. Subsidiabele activiteiten
In uw activiteitenplan zijn de volgende activiteiten A t/m C genoemd: 

A) Kwalificerend Beroepsonderwijs: mbo beroepsbegeleidende leerweg 
(bbl) en wettelijk erkende derde leerwegtrajecten.

B) Kwalificerend Beroepsonderwijs: hbo duaal, deeltijd en associate 
degree niveau 5.

C) Training en ontwikkeling.

Onder C worden tevens begrepen de activiteiten die tot doel hebben om 
bestaande werkervaring te certificeren.
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C3. Kwalificerende opleidingen
Met betrekking tot activiteit A en B bouwt u voort op de onder SectorplanPlus 
2017-2022 opgestelde lijst van voor de sector zorg en welzijn relevante 
beroepsopleidingen (zie bijlage). De prognoses en arbeidsmarktinformatie van het 
onderzoeksprogramma AZW vormen zoveel mogelijk de basis voor deze lijst.

Indien vanuit arbeidsorganisaties (via de regionale projectleiders) het verzoek 
komt om een opleiding aan de lijst toe te voegen, legt u aan VWS voor of de 
betreffende opleiding (op basis van arbeidsmarktrelevantie) aan de lijst kan 
worden toegevoegd. 

Op grond van de te verwachten behoefte aan nieuwe instroom wordt met 
SectorplanPlus 2022-2023 de komende jaren in ieder geval een gerichte impuls 
gegeven aan het stimuleren van kwalificerende opleidingen mbo (bbl/derde 
leerweg) en hbo (duaal/deeltijd) voor zorg en welzijn specifieke arbeidskrachten 
tot:

o verpleegkundige hbo-niveau
o praktijkondersteuner huisartsen 
o hbo social work
o verpleegkundige mbo niveau 4
o maatschappelijke zorg niveau 4
o doktersassistente niveau 4
o verzorgende mbo niveau 3
o maatschappelijke zorg niveau 3
o helpende zorg en welzijn niveau 2
o Werk-/Praktijkbegeleider (bbl)

De opleidingen die onder Activiteit A en B worden aangeboden worden opgesplitst 
in twee categorieën per activiteit. Deze opdeling heeft te maken met de 
verantwoording van de gemaakte kosten. 

Activiteit A: Kwalificerend beroepsonderwijs: Beroepsbegeleidende leerweg (bbl) 
en wettelijk erkende derde leerwegtrajecten

Deze activiteit is gericht op de instroom van extra medewerkers en opscholing van 
zittende medewerkers in zorg en welzijn via kwalificerend beroepsonderwijs op 
mbo-niveau in vastgestelde (arbeidsmarkt)relevante studierichtingen via 
beroepsbegeleidende leerweg (bbl) of via een derde leerweg variant van deze 
studierichtingen. Kwalificerend beroepsonderwijs leidt onmiddellijk tot inzet
van medewerkers in de richting waartoe wordt opgeleid. Theoretische kennis kan 
direct in de praktijk worden toegepast en praktische vaardigheden worden 
dagelijks geoefend.

Doelstelling van deze activiteit is door het uitvoeren van kwalificerende 
beroepsopleidingen op mbo-niveau (variant bbl of derde leerweg) in 
(arbeidsmarkt)relevante studierichtingen personeel in zorg en welzijn te laten 
instromen, doorstromen en te behouden.

Binnen Activiteit A wordt onderscheid gemaakt tussen:
o Activiteit A1: diplomagerichte (op)scholing via bbl met een arbeidscontract 

van 24 uur/week of langer;
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o Activiteit A2: diploma- of wettelijk erkende certificaatgerichte (op)scholing 
via bbl met een arbeidscontract van minder dan 24 uur per week of via een 
derde leerwegtraject.

Activiteit B: Kwalificerend beroepsonderwijs: hbo

Deze activiteit is gericht op extra instroom van medewerkers in zorg en welzijn via 
kwalificerend beroepsonderwijs op hbo-niveau in vastgestelde  arbeidsmarkt) 
relevante studierichtingen via hbo opleidingen (via duaal, deeltijd en associate 
degree niveau 5). Deze opleidingen leiden onmiddellijk tot inzet van medewerkers 
in de richting waarvoor men wordt opgeleid. De theoretische kennis kan direct in 
de praktijk worden toegepast en praktische vaardigheden worden dagelijks 
geoefend. Door deze opleidingen te stimuleren kan de instroom en doorstroom 
van vakkrachten in de gewenste beroepen worden bewerkstelligd.

Doelstelling van deze activiteit is door het uitvoeren van kwalificerende 
beroepsopleidingen op hbo-niveau in arbeidsmarktrelevante studierichtingen 
personeel in zorg en welzijn te laten instromen en doorstromen. 
Het gaat hierbij om de verrichte inspanning van
werkgevers om deelnemers op te leiden.

Binnen Activiteit B maken we onderscheid tussen:
o Activiteit B1: diplomagerichte (op)scholing via hbo-duaal of hbo-deeltijd 

met een arbeidscontract van 24 uur/week of langer;
o Activiteit B2: diploma- of wettelijk erkende certificaatgerichte (op)scholing 

via hbo-duaal of hbo-deeltijd met een arbeidscontract van minder dan 24 
uur per week.

Activiteit C: Training en ontwikkeling

Deze activiteit heeft betrekking op het trainen en ontwikkelen van deelnemers 
middels overige opleidingen, trainingen, workshops en inwerkprogramma’s.
De minimale omvang van trainings- en ontwikkeltrajecten dient meer dan € 75 
per traject te zijn (onafhankelijk van het aantal deelnemers). Aanvragen onder die 
grens neemt RegioPlus niet in behandeling. 
Trainingen kunnen door externe (opleidingsinstituten/docenten), door interne 
docenten (personeel van een zorginstelling) of door een combinatie van beiden 
worden gegeven.

Onder Activiteit C zijn training, opleiding en ontwikkeling subsidiabel indien dit is 
gericht op het stimuleren van competenties en vaardigheden van (zij-)instromers 
en huidig personeel om zo het gewenste niveau voor toekomstige inzetbaarheid te 
bewerkstelligen.
Doelstelling van deze activiteit is door het uitvoeren van trainingen een bijdrage te 
leveren aan het instromen en behouden van personeel in zorg en welzijn.

Concreet zijn de volgende categorieën activiteiten subsidiabel:
 Vakinhoudelijke (bij)scholing (zoals kennis van dementie, geriatrie, 

diabetes, omgaan met gedrag, etc.) en (in)werkprogramma’s (training on 
the job), voor zover deze niet wettelijk verplicht zijn. Voor 
(in)werkprogramma’s geldt verder dat er duidelijk sprake moet zijn van 
een traject met een uitgewerkt programma en concrete doelen;
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 Training- of ontwikkelactiviteiten (zoals workshops) gericht op het gezond 
houden en verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. 
Hieronder vallen in het bijzonder activiteiten gericht op:

- Leiderschapsvaardigheden (zoals zelfleiderschap en leiderschap 
binnen (en aan) zorgteams), soft skills, digitale vaardigheden, 
zorgcommunicatie, virtual reality programma’s en het omgaan met 
nieuwe innovaties in het werkveld in de algemene zin (zoals 
domotica, zorgrobotica, slimmer organiseren, slimmer werken, 
etc.);

- Zeggenschap en professionele autonomie van zorgverleners;
- Het toerusten van (nieuwe) werkbegeleiders en werk-

/praktijkbegeleiders, zodat zij de instroom van medewerkers 
kunnen begeleiden volgens nieuwe standaarden en in aansluiting 
bij actuele en toekomstige onderwijsmethodieken;

Bij activiteiten die zich richten op medewerkers in de doelgroep ‘behoud’ geldt 
tevens dat door de arbeidsorganisatie een korte toelichting moet worden gegeven 
op hoe de activiteit bijdraagt aan het behoud van deelnemers voor de sector. In 
deze toelichting kan aandacht worden besteed aan:

- Verbeteren binding met de sector in algemene zin;
- Verbeteren van werk- en organisatieklimaat door training en ontwikkeling;
- Verbeteren van open en transparante communicatie binnen de organisatie 

door training en ontwikkeling;
- Verhogen betrokkenheid van leidinggevende(n) door training en 

ontwikkeling;
- Verbeteren samenwerking in en tussen teams door training en 

ontwikkeling.

Op basis van een steekproef worden verdiepende interviews gehouden met 
organisaties die trajecten op behoud hebben uitgevoerd. Deze interviews dienen 
ter inspiratie naar de sector in de vorm van brede communicatie en ter verdere 
verdieping van de verantwoording tot in hoeverre de activiteiten bij hebben 
gedragen tot behoud.

Niet subsidiabel
Nadrukkelijk niet subsidiabel zijn de volgende activiteiten:

- Wettelijk verplichte scholing of training. Hierbij valt te denken aan EHBO-
cursussen, BHV cursussen en reguliere wettelijk verplichte bijscholing;

- Coaching waarbij nadrukkelijk geen sprake is van training en/of 
ontwikkeling zoals hierboven beschreven;

- Activiteiten gericht op interne beleidsontwikkeling op het gebied van leren 
en ontwikkeling, organisatiecultuur en/of duurzame inzetbaarheid in brede 
zin;

- Scholingen of cursussen die niet gericht zijn op het werken in de zorg- en 
welzijnssector.

C4 Subsidiabele kosten en hoogte subsidie

De totale begroting van het overbruggingsjaar SectorplanPlus bedraagt € 100 
miljoen aan subsidie. Deze subsidiebijdrage wordt ingezet op de vier hiervoor 
beschreven activiteiten voor nieuwe en huidige medewerkers in zorg en welzijn.
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Met inachtneming van het totaal beschikbare budget en de verdeling over de 
activiteiten verdeelt u als aanvrager het subsidiebedrag via een transparante 
verdeelsleutel over de 12 regionale werkgeversorganisaties.
In deze aanvragen wordt een bedrag van € 100 mln. aangevraagd. Het is mogelijk 
dat bij de uitvragen zoals hierboven beschreven in totaal een hoger bedrag wordt 
aangevraagd dan wat er beschikbaar is.
In deze gevallen dient er een verdeelsleutel te worden gehanteerd. Hierbij 
hanteren we het uitgangspunt dat elke organisatie in elk geval tot € 15.000 aan 
subsidie toegekend krijgt, mits dit in zijn totaliteit binnen de € 100 miljoen blijft. 
Bij bedragen boven € 15.000 wordt bekeken welke subsidie beschikbaar is en 
wordt dit naar rato op basis van de omvang van de aanvraag toegekend.

Maatregel A en B
Voor door OCW erkende kwalificerende opleidingen binnen maatregel A en B werkt 
u met meetbare prestatie-eenheden zoals bedoeld in artikel 1.5b van de 
Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS die zijn gebaseerd op 
loonverletkosten en de kosten van de opleiding zelf (collegegeld, studiemateriaal, 
etc). Derhalve is niet met zekerheid te zeggen hoe hoog de feitelijke 
cofinanciering is. Uitgangspunt bij het gebruik van de prestatie-eenheden is dat de 
cofinanciering altijd minimaal net zo hoog is als de hoogte van de subsidie. 
Daarmee wordt de maximale steunintensiteit van 50% nooit overschreden.

Maatregel C
Voor maatregel C wordt gewerkt met forfaitaire uurtarieven die de volgende 
kosten omvatten:
1. Loonverletkosten van de deelnemer voor het volgen van een training of 
opleiding;
2. Loonverletkosten van de interne instructeur voor het ontwikkelen, voorbereiden 
(en nawerk) en geven van de training of opleiding;
3. Externe kosten gerelateerd aan de training of opleiding, zijnde:

I. kosten van externe leveranciers die opleidingen uitvoeren;
II. huurkosten voor locatie- en lesruimte;
III. arrangementskosten gerelateerd aan het uitvoeren van de opleiding;
IV. kosten voor lesmateriaal.

Deze loonkosten en externe uitvoeringskosten worden verantwoord op basis van 
vooraf vastgestelde forfaitaire uurtarieven. Op basis van de gemaakte kosten 
geldt er bij deze activiteit cf. art. 31 AGVV een steunintensiteit van 50% voor 
grote aanvragers, 60% voor middelgrote aanvragers en 70% voor kleine 
aanvragers.

Maatregel E – Uitvoeringskosten
Als bijdrage in de overheadkosten, samenhangend met
de uitvoering, monitoring en verantwoording van SectorplanPlus 2022-2023 
vraagt u een subsidie aan voor de volgende elementen:
Een eenmalige bijdrage voor aanloopkosten. Onder aanloopkosten vallen 
planontwikkeling, uitzet uitvoeringsorganisatie, opzet AO/IC, externe advieskosten 
i.v.m. juridische/fiscale vraagstukken, afstemming ICT-beheerder);
Kosten voor de landelijke uitvoering, zoals kosten rondom het SSC, projectleiding, 
de ICT-omgeving en de accountantskosten;
Een bijdrage voor de uitvoering door regionale werkgeversorganisaties voor de 
inzet van de regionale projectleiders. 
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Een begroting voor de aanloopkosten en de landelijke uitvoeringskosten heeft u 
bijgevoegd bij deze aanvraag. Deze begroting is gebaseerd op de gemiddelde 
inzet zoals tijdens het huidige SectorplanPlus is gerealiseerd. 
Een begroting voor de uitvoering door regionale werkgeversorganisaties dient u 
middels een aanvullende begroting bij VWS in na indiening en de daaropvolgende 
goedkeuring door VWS van de projectplannen per arbeidsorganisatie. Daarbij zal 
VWS het bedrag maximeren op 1% van het aangevraagde bedrag voor de 
activiteiten A t/m C oftewel € 999.575,-.

D. Uitvoeringsstructuur en projectorganisatie

 RegioPlus treedt op als hoofdaanvrager (1), landelijk projectleider (2) en als 
verantwoordelijke voor de interne controle en externe (accountants)controle op 
de administratie (3). Dit betekent onder andere dat RegioPlus verantwoordelijk 
is voor het onderhouden van contacten met zowel het Ministerie van VWS als 
met de regionale werkgeversorganisaties, dat zij de landelijke 
accountantscontrole begeleiden, dat het Shared Service Center (SSC) binnen 
RegioPlus integrale eerstelijns controles uitvoert en dat zij het project in 
algemene zin operationeel aanstuurt;

 In totaal zijn er 12 regionale werkgeversorganisaties (wgo’s). Elk van deze 
wgo’s heeft een eigen projectleider en is eerste aanspreekpunt voor 
arbeidsorganisaties. Door dit regionaal te organiseren staat het project dicht bij 
de organisaties en is er ruimte voor regionaal maatwerk. Daarnaast zijn de 
wgo’s verantwoordelijk voor het beoordelen van aanvragen en het afsluiten van 
projectovereenkomsten met de deelnemende organisaties;

 Een AMR-commissie samengesteld uit twee of drie regionale projectleiders 
beoordeelt of alle activiteiten onder C voldoende arbeidsmarktrelevant zijn 
(binnen de kaders van deze aanvraag SectorplanPlus) en voor iedere aanvraag 
behoud of activiteiten die worden aangevraagd in het kader van behoud naar 
verwachting werkelijk bijdragen aan het behoud van medewerkers;

 Tot slot zijn de arbeidsorganisaties verantwoordelijk voor de feitelijke 
uitvoering en verantwoording van opleidingsactiviteiten. Zij dienen een 
opleidingsplan in en op basis van dit plan worden deze activiteiten uitgevoerd 
en verantwoord;

 Als bijdrage aan het minimaliseren van de uitvoeringsrisico’s werkt u een 
AO/IC (Administratieve Organisatie en Interne Controle) uit waarin de 
belangrijkste processen en administratieve verantwoordingseisen worden 
vastgelegd. Deze AO/IC wordt gebaseerd op een risicoanalyse van het project. 
In deze analyse wordt van elk risico beoordeeld wat de waarschijnlijkheid is dat 
de situatie voorkomt en wat de potentiële impact van de situatie zou zijn. Op 
basis hiervan worden de risico’s gewogen en worden er maatregelen getroffen 
om de risico’s tijdens het project zo gericht en effectief mogelijk te beperken. 
De AO/IC die hieruit voortvloeit wordt afgestemd met de controlerend 
accountant alvorens deze wordt vastgesteld;

 Minimaal eens per twee maanden wordt overlegd met de subsidieverstrekker 
en worden minimaal 2 tussentijdse rapportages over de voortgang opgeleverd. 
Tevens wordt het project na afloop geëvalueerd. Hierbij wordt gekeken naar 
onder andere doelmatigheid, administratieve lasten en algemene tevredenheid 
onder deelnemende organisaties.
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E. Financiële overwegingen

E1 Beschikbaar bedrag activiteiten A t/m C

Voor de bovenstaande activiteiten ben ik voornemens om over de gehele looptijd 
van de projectsubsidie een bedrag beschikbaar te stellen van ten hoogste € 100 
miljoen. 

Dit bedrag zal ik verlenen via nadere beschikkingen van VWS. De ingediende 
opleidingsprojecten zijn van 22 augustus 2022 tot en met 31 augustus 2023 
subsidiabel. 

E2 Overtekening

Wanneer sprake is van een overtekening geldt na toepassing van de 
verdeelsleutel over de regio’s de volgende procedure. Aanvragen tot € 15.000 
dient u volledig te honoreren. Het resterende budget dient u ten opzichte van de 
ingediende aanvragen op evenredige wijze te verdelen over de instellingen met 
een hogere aanvraag.

E3 Bevoorschotting

De bevoorschotting van de met deze beschikking verleende subsidie van € 
1.541.381,- voor de landelijke uitvoeringskosten zal gelijkmatig worden verdeeld 
over de projectperiode.

VWS verleent op aanvraag, middels een tweetal beschikkingen, subsidie voor 
activiteiten A t/m C voor maximaal het beschikbare bedrag van € 100 miljoen. 
Bij de feitelijke bevoorschotting zal worden aangesloten op de door u bij uw 
aanvraag in te dienen liquiditeitsprognose en op het voor dit onderwerp 
gereserveerde budget. 

Voor de bevoorschotting van activiteit E geldt dat deze eveneens op de door u bij 
de definitieve aanvraag van de uitvoeringskosten inclusief de regionale 
uitvoeringskosten in te dienen liquiditeitsprognose zal worden aangesloten. 

Tentatieve verdeling (maximale) bevoorschotting:
2022 2023 Totaal

Opleidingsprojecten 33.319.166,67 66.638.333,33 99.957.500,-
Uitvoeringskosten 
projectorganisatie

    385.345,25    1.156.035,75   1.541.381,-

Uitvoeringskosten 
rwgo’s

Pm Pm Max. 999.575,-

Totaal 
bevoorschotting

33.704.511,92
+ pm

67.794.369,08
+ pm

101.498.881,-
+ max. 1 mln.

Bij deze bevoorschotting geldt dat de reeks bij de ‘uitvoeringskosten 
projectorganisatie met deze beschikking wordt toegekend. De andere rijen zijn het 
tentatief.
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Penvoerder dient een aanvraag – bestaande uit het overzicht als bedoeld in B2 – 
in bij VWS. Deze aanvraag wordt door VWS beoordeeld en verwerkt in een 
beschikking. 
Verder geldt voor alle activiteiten het voorbehoud dat u voldoet aan de onder E2 
beschreven administratie- en rapportageverplichtingen. 

De voorschotten zullen, onder vermelding van subsidienummer 333153, worden 
overgemaakt op uw rekeningnummer                        .

F. Verplichtingen
U moet voldoen aan de verplichtingen in de wet- en regelgeving die van 
toepassing zijn op de subsidie en aan al hetgeen in deze beschikking is 
opgenomen.

F1 Wet- en regelgeving
De volgende regelgeving is in ieder geval van toepassing op de subsidie:

 Kaderwet VWS-subsidies;
 Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS;
 Algemene wet bestuursrecht, in het bijzonder titel 4.2 Subsidies;
 de Europese staatssteunregels, in het bijzonder de algemene

groepsvrijstellingsverordening.

F2 Administratie- en rapportageverplichtingen 
De penvoerder houdt een inzichtelijke en controleerbare administratie bij met 
betrekking tot de uitvoering van het activiteitenplan. De uitwerking hiervan wordt 
neergelegd in een Administratie Organisatie en Interne Controle (AO/IC), die ter 
goedkeuring wordt voorgelegd aan VWS. Daarbij dient penvoerder uiterlijk 1 
december 2022 de opzet en werking van de AO/IC door de accountant te laten 
bevestigen in de vorm van een rapport van feitelijke bevindingen.

Naast de in uw aanvraag opgenomen kwartaaloverzichten met de actuele stand 
van zaken voor wat betreft de realisaties, dient de penvoerder uiterlijk 1 
december 2022 en 1 april 2023 tussentijdse voortgangsverslagen in. De 
rapportage dient aan te sluiten op het activiteitenplan en geeft inzicht in de 
begroting versus realisatie van activiteiten A t/m C per tijdvak, alsmede in de 
begroting versus realisatie van activiteit E. 

G. Verantwoording en vaststelling

Daar het in onderhavige beschikking gaat om een gemengd 
verantwoordingsregime, dient u bij de aanvraag tot vaststelling twee formulieren 
in te dienen. Een formulier voor activiteiten A en B en een formulier voor 
activiteiten C en E. 

Activiteiten A en B
Voor de activiteiten A en B, zoals hiervoor omschreven, geldt het 
verantwoordingsregime zoals in artikel 1.5, onder b, van de Kaderregeling 
subsidies OCW, SZW en VWS. Het gaat hierbij om meetbare prestatie-eenheden, 
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waarbij de subsidie wordt vastgesteld op een bedrag per gerealiseerde prestatie-
eenheid. De hoogte hiervan is reeds omschreven in onderdeel C4. 

Verantwoording 
Voor de vaststelling van de subsidie dient u het formulier subsidievaststelling 
inclusief de verantwoording over de gerealiseerde prestatie-eenheden, een 
assurancerapport en een rapport van feitelijke bevindingen in. Aan de hand 
hiervan toont u aan dat, op de bij het besluit tot verlening van de subsidie 
bepaalde wijze, de activiteiten waarvoor subsidie is verleend, zijn verricht en dat 
is voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie verbonden zijn. 
De rapporten zijn opgesteld door een accountant met inachtneming van het 
accountantsprotocol, dat te vinden is op www.rijksoverheid.nl/kaderregeling-
subsidies-ocw-szw-vws. De modellen A en D in dit accountantsprotocol zijn van 
toepassing. 

Voor de aanvraag tot vaststelling van de subsidie dient u het door de minister 
vastgestelde formulier subsidievaststelling te gebruiken dat te vinden is op het 
subsidieportaal. 

Het formulier inclusief de verantwoording over de gerealiseerde prestatie-
eenheden, het assurancerapport en het rapport van feitelijke bevindingen zendt u 
binnen 22 weken na de datum waarop de arbeidsorganisaties de 
verantwoordingsstukken bij u dienen te hebben ingediend aan de Dienst 
Uitvoering Subsidies aan Instellingen. Dit kan digitaal via het subsidieportaal 
VWS; of op papier via de post of mail.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
t.a.v. Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen, team VWS
Postbus 16006
2500 BA Den Haag
VWSsubsidies@minVWS.nl

Dit betekent dat het formulier uiterlijk op 1 februari 2024 moet zijn ingediend.

Administratieplicht
U houdt een administratie bij waaruit het volgende blijkt: 
- de voor de subsidievaststelling van belang zijnde rechten en verplichtingen, en 
- de gerealiseerde prestatie-eenheden. 

De administratie en de daartoe behorende bescheiden worden gedurende 10 jaren 
na de vaststelling van de subsidie bewaard.

Activiteiten C en E 
Op de activiteiten C en E is het verantwoordingsregime van artikel 1.5, onder d, 
van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS van toepassing. 

mailto:VWSsubsidies@minvws.nl
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Verantwoording
Voor de vaststelling van de subsidie dient u een activiteitenverslag en een 
financieel verslag in. Aan de hand hiervan toont u aan dat de activiteiten waarvoor 
subsidie is verleend, zijn verricht en dat is voldaan aan de verplichtingen die aan 
de subsidie verbonden zijn. Ook legt u daarmee rekening en verantwoording af 
omtrent de aan de activiteiten verbonden kosten en opbrengsten.

Hoe ziet het activiteitenverslag eruit?
Het activiteitenverslag bevat een overzicht van de werkzaamheden waarvoor 
subsidie is verleend en van de daarmee bereikte resultaten. De inrichting van het 
verslag komt overeen met de inrichting van het activiteitenplan. Het verslag 
bevat, voor zover van toepassing, een analyse van verschillen tussen de 
voorgenomen activiteiten en beoogde resultaten, vermeld in het activiteitenplan, 
en de feitelijke realisatie ervan.

Hoe ziet het financieel verslag eruit?
Aan de hand van het financieel verslag geeft u een zodanig inzicht dat een 
verantwoord oordeel kan worden gevormd omtrent de kosten en opbrengsten per 
gerealiseerde activiteit, inclusief een toelichting per post (voor zover van 
toepassing). Het financieel verslag sluit aan op de begroting op basis waarvan 
subsidie is verleend en gaat vergezeld van een controleverklaring en een rapport 
van feitelijke bevindingen. Beiden zijn opgesteld door een accountant, met 
inachtneming van het accountantsprotocol, dat te vinden is op 
www.rijksoverheid.nl/kaderregeling-subsidies-ocw-szw-vws. 
De modellen A, B en D in dit accountantsprotocol zijn van toepassing inzake de 2 
verantwoordingsregimes.

Voor de aanvraag tot vaststelling van de subsidie dient u het door de minister 
vastgesteld formulier subsidievaststelling te gebruiken dat is te vinden op het 
subsidieportaal en is bekend gemaakt op www.rijksoverheid.nl/kaderregeling-
subsidies-ocw-szw-vws.

Verantwoordingsdatum

Het formulier inclusief bijlagen voor activiteit C zendt u binnen 22 weken na de 
datum waarop de arbeidsorganisaties de verantwoordingsstukken bij u dienen te 
hebben ingediend aan de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen. Dit 
betekent dat het formulier voor activiteit C uiterlijk op 1 februari 2024 moet zijn 
ingediend.

Het formulier inclusief bijlagen voor activiteit E zendt u binnen 22 weken na afloop 
van de projectperiode aan de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen. Dit 
betekent dat het formulier voor activiteit E uiterlijk 2 mei 2024 moet zijn 
ingediend.

http://www.rijksoverheid.nl/kaderregeling-subsidies-ocw-szw-vws


Ons kenmerk
SP/120980/2022

Pagina 19 van 21

Dit kan digitaal via het subsidieplatform VWS; of op papier via de post of mail.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
t.a.v. Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen, team VWS
Postbus 16006
2500 BA Den Haag
VWSsubsidies@minVWS.nl

U dient in ieder geval de volgende bijlagen bij het formulier te voegen:
o het activiteitenverslag
o het financieel verslag
o het assurance rapport (Model A)
o de controleverklaring van een accountant (Model B)
o het rapport van feitelijke bevindingen van een accountant (Model D)

Administratieplicht 
U houdt een administratie bij waaruit het volgende blijkt: 
- de voor de subsidievaststelling van belang zijnde rechten en verplichtingen,
- de betalingen en ontvangsten, en
- de kosten en opbrengsten.

De administratie en de daartoe behorende bescheiden worden gedurende 
10 jaren na de vaststelling van de subsidie bewaard.

Wat als u zich niet aan de voorschriften houdt?

Het niet voldoen aan de verplichtingen die aan de subsidie verbonden zijn of het 
niet (geheel) verrichten van de activiteiten kan tot gevolg hebben dat ik de 
subsidie geheel of gedeeltelijk lager vaststel en terugvorder.

Ik wijs u er verder op dat een registratie van (ernstige) onregelmatigheden bij 
subsidies wordt bijgehouden met het oog op het tegengaan van misbruik van 
subsidie.

Wanneer wordt de subsidie vastgesteld? 

Tenzij u hierover een ander bericht ontvangt, stel ik de subsidie vast binnen 22 
weken na ontvangst van de gevraagde verantwoordingsinformatie. De vaststelling 
vindt plaats in een afzonderlijke beschikking.

mailto:VWSsubsidies@minvws.nl
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Heeft u vragen?

Voor vragen over deze beschikking kunt u contact opnemen met de Dienst 
Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). De contactgegevens vindt u rechts 
in de kantlijn op pagina 1.

Ik wens u veel succes met de uitvoering van de activiteiten.

Hoogachtend,

de minister voor Langdurige Zorg en Sport,
namens deze,
de directeur Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt,
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Bezwaar

Heeft u vragen over deze beslissing of bent u het er niet mee eens? Kijk eens op 
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws/bezwaarschriften-vws. Daar wordt 
uitgelegd wat u kunt doen als u het niet eens bent met de beslissing en misschien 
bezwaar wilt maken. Er staan voorbeelden waarmee u de kans op een succesvol 
bezwaar kunt inschatten.
 
Wilt u toch een bezwaarschrift sturen, dan moet dit binnen zes weken na de 
datum die bovenaan deze brief staat. Let op: doe dit op tijd, anders kan uw 
bezwaar niet behandeld worden.
 
Het bezwaarschrift e-mailt u naar: WJZ.bezwaarenberoep@minvws.nl, bij 
voorkeur met een ingescande handtekening.
 
Uw bezwaarschrift kunt u ook per post versturen naar:
de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
t.a.v. Directie Wetgeving en Juridische Zaken,
Postbus 20350,
2500 EJ  Den Haag.
 
U kunt uw bezwaarschrift ook faxen naar: (070) 340 59 84.
 
Noem in het bezwaarschrift:
 
• uw naam en adres
• uw telefoonnummer
  (wij bellen u dan over uw bezwaar)
• de datum
• het kenmerk van deze brief
  (het kenmerk vindt u in de rechterkantlijn)
• waarom u het niet eens bent met de beslissing
 
Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen en van een datum te 
voorzien. Wij vragen u om een kopie van deze brief mee te sturen met het 
bezwaarschrift.
 

Het indienen van bezwaar schort de werking van deze beschikking niet op.


