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Gedeputeerde Staten van Limburg,
maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en het bepaalde in de
Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg bekend dat zij in hun vergadering van 14 februari
2012 hebben vastgesteld:

NADERE SUBSIDIEREGELS ZORG 2012
HOOFDSTUK 1

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1
Begripsomschrijvingen
1. Project: een in tijd afgebakend samenhangend geheel van activiteiten op het gebied van gezondheid,
(gezondheids)zorg of actief burgerschap.
2. Smart:
Specifiek: zo concreet mogelijk aangeven wie, wat, waar, wanneer, hoe
Meetbaar: zo veel mogelijk in maat en getal uitdrukken
Acceptabel: doelen dienen te passen binnen de Programmalijn Zorg dichtbij, het Uitvoeringsprogramma
2012 Zorg dichtbij en draagvlak te hebben
Realistisch: doelen dienen binnen de gestelde tijd, financiële en personele randvoorwaarden te
worden gerealiseerd
Tijdgebonden: vooraf vastleggen welke doelen op welk moment gehaald moeten zijn
3. Uitvoeringsprogramma Zorg dichtbij: het elk jaar door Gedeputeerde Staten vast te stellen overzicht
van doelen en te behalen resultaten op het gebied van (gezondheids-)zorg en actief burgerschap.

Artikel 2
Doelstelling
De regeling biedt financiële ondersteuning aan projecten waarmee de doelstellingen gerealiseerd worden
van Programmalijn 1.4 Zorg dichtbij, uitgewerkt in de Programmabegroting en in het
Uitvoeringsprogramma Zorg dichtbij. De algemene doelstellingen zijn:
1.
Wijkgerichte aanpak zorg: de burger sociaal krachtig maken.
2.
Versterking eerstelijns- en ketenzorg: beschikbaarheid en bereikbaarheid bevorderen.
3.
Zorg en arbeidsmarkt: tekorten op de arbeidsmarkt in de zorg terugdringen.
Artikel 3
Doelgroep
De rechtspersonen die voor een projectsubsidie in aanmerking komen worden vermeld in de bijlagen met
specifieke bepalingen per beleidsonderdeel.
HOOFDSTUK 2

VOORWAARDEN/CRITERIA

Artikel 4
Algemene subsidiecriteria
Om voor een projectsubsidie in aanmerking te komen, gelden de volgende algemene criteria:
1.
Binnen deze regeling is per kalenderjaar per project eenmaal subsidie mogelijk.
2.
De looptijd van een project bedraagt maximaal 2 jaar.
3.
Het project moet maximaal een half jaar na de verzenddatum van de subsidiebeschikking starten.
4.
De begroting dient reëel en sluitend te zijn en er moet een transparant dekkingsplan voorgelegd
worden.
5.
Uit de subsidieaanvraag moet blijken dat projectactiviteiten, doelstellingen en resultaten ‘smart’ zijn
geformuleerd.
Artikel 5
Specifieke beleidsonderdelen
Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend voor projecten die bijdragen aan het bereiken
van de doelstellingen en resultaten van het Uitvoeringsprogramma Zorg dichtbij voor zover deze worden
vermeld in de bijlagen. De bijlagen bevatten per beleidsonderdeel specifieke bepalingen en nadere
informatie.
Artikel 6
Meldingsplicht
1.
De subsidieontvanger doet onverwijld schriftelijk melding aan Gedeputeerde Staten, zodra
aannemelijk is dat:
a.
de gesubsidieerde activiteiten niet of niet geheel zullen worden verricht; en/of
b.
niet, of niet geheel aan de wettelijke en in de beschikking opgelegde verplichtingen en/of
voorwaarden zal worden voldaan.
2.
De melding kan aanleiding zijn om het subsidiebedrag ten nadele van de subsidieontvanger te
wijzigen.
Artikel 7
Weigeringsgronden
In aanvulling op artikel 15 van de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg, gelden dat
a.
de subsidie wordt geweigerd indien de projectactiviteiten onder een andere provinciale
subsidieregeling vallen of indien reeds subsidie is verstrekt op grond van een andere provinciale
regeling;
b.
subsidie wordt geweigerd voor projecten die gericht zijn op de continuïteit van een instelling of
organisatie.
HOOFDSTUK 3

FINANCIËLE ASPECTEN

Artikel 8
Subsidieplafond en verdeling
1.
Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond van deze nadere subsidieregels vast.
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2.
3.

4.

Voor de verdeling van het plafond is het tijdstip waarop de aanvraag volledig is beslissend.
Indien er meerdere volledige aanvragen zijn van dezelfde datum en deze binnen het
subsidieplafond niet alle kunnen worden gehonoreerd vindt prioritering plaats door Gedeputeerde
Staten.
Aanvragen die worden ingediend nadat het subsidieplafond is bereikt, worden door Gedeputeerde
Staten afgewezen.

Artikel 9
Subsidiebedrag
1.
Bij de bepaling van het subsidiebedrag houden Gedeputeerde Staten rekening met de mate
waarin het project een bijdrage levert aan de invulling van het provinciaal beleid.
2.
Het subsidiebedrag bedraagt niet meer dan 50% van de totale projectkosten. Afwijking van de
50%-cofinancieringsnorm kan uitsluitend plaatsvinden op basis van zwaarwegende argumenten,
zoals het grote beleidsmatige belang van een project en ter beoordeling van Gedeputeerde Staten.
HOOFDSTUK 4

AANVRAAGPROCEDURE

Artikel 10 Indienen aanvraag
1.
Een subsidieaanvraag kan uitsluitend worden ingediend bij Gedeputeerde Staten met
gebruikmaking van het standaard aanvraagformulier dat geplaatst is op de website van de
Provincie Limburg: www.limburg.nl/subsidies > actuele subsidieregelingen.
2.
De aanvraag dient een volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend standaard
aanvraagformulier te bevatten en zijn voorzien van bijlagen zoals aangegeven in het formulier en
dient te worden verzonden naar Gedeputeerde Staten, afdeling Vergunningen en Subsidies,
Postbus 5700, 6202 MA Maastricht.
Artikel 11 Termijn voor indienen aanvraag
1.
De subsidieaanvraag kan worden ingediend vanaf inwerkingtreding van deze regeling tot en met
30 september 2012.
2.
De aanvraag dient 12 weken voor de aanvang van het project te worden ingediend.
3.
De 12-wekentermijn, zoals omschreven in het tweede lid, geldt niet voor subsidieaanvragen voor
projecten die starten binnen 12 weken na inwerkingtreding van deze regeling. Echter de aanvraag
moet wel ingediend zijn voor aanvang van het project.
Artikel 12 Behandeling aanvragen
Subsidieaanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst:
a.
De datum van de poststempel is bepalend. Bij persoonlijk aangeleverde aanvragen is de
ontvangststempel van de Provincie Limburg dan wel de datum van het verkregen bewijs van
ontvangst bepalend.
b.
Bij onvolledig ingediende aanvragen geldt de datum waarop de aanvraag volledig is.
Artikel 13 Afwijzen aanvraag
Aanvragen die ontvangen zijn buiten de periode (en specifieke termijnen) zoals vermeld in artikel 11
worden afgewezen.
HOOFDSTUK 5

SLOTBEPALINGEN

Artikel 14 Hardheidsclausule
1.
In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslissen Gedeputeerde Staten.
2.
Indien toepassing van het bepaalde in deze regeling, naar het oordeel van Gedeputeerde Staten,
tot kennelijke onbillijkheden leidt, dan kunnen Gedeputeerde Staten van enige bepaling afwijken.
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Artikel 15 Inwerkingtreding, beëindiging en citeertitel
1.
Deze nadere regels treden de dag na de dag van publicatie in het Provinciaal Blad in werking.
2.
Deze nadere subsidieregels vervallen met ingang van1 januari 2013, met dien verstande dat zij
van toepassing blijven op aanvragen die voor die datum zijn ingediend en subsidiebesluiten die
vóór die datum zijn genomen.
3.
Deze regeling kan worden aangehaald als Nadere subsidieregels Zorg 2012.
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BIJLAGE bij de Nadere subsidieregels Zorg 2012
Actief Burgerschap: mantelzorg en vrijwillige inzet
Sluit aan bij onderdeel
Programma 1 Leefbaarheid, Veiligheid en Zorg
Programmalijn 1.4 Zorg dichtbij
Resultaatgebied 10406 Wijkgerichte aanpak zorg
Begripsomschrijving

A. Actief burgerschap in relatie tot mantelzorg en
vrijwillige inzet: alle vormen van zorg- en
dienstverlening die niet beroepsmatig worden
verricht te weten: mantelzorg, vrijwilligerszorg,
gemeenschapszorg en vrijwilligerswerk.
B. SROI = Social Return on Investment: het
opnemen van sociale voorwaarden, eisen en
wensen in inkoop-,aanbestedings- en
subsidieverleningstrajecten zodat leverancier en
subsidieontvanger een bijdrage leveren aan de
uitvoering van provinciaal beleid ten aanzien van:
1. Arbeidsparticipatie:
bieden van werkgelegenheid aan mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt. De concrete
invulling hiervan gebeurt aan de hand van
reguliere banen, leerwerkplekken, stageplekken en
(werk)ervaringsplaatsen aan mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt of jongeren zonder
startkwalificatie.
2. Maatschappelijke participatie:
bevorderen van maatschappelijke participatie.
De concrete invulling hiervan gebeurt aan de hand
van een expliciete koppeling van kansarme,
kwetsbare en niet actieve burgers en sociaalculturele activiteiten en activiteiten op het gebied
van kunst en cultuur, sport en bewegen, onderwijs,
(informele zorg), welzijn en burgerparticipatie.
C. Maatschappelijke organisatie van provinciaal
belang: een maatschappelijke organisatie die van
het college van Gedeputeerde Staten een
erkenning heeft ontvangen op basis van de criteria
in de nota Maatschappelijke Organisaties 20092012.

Activiteit

A. Mantelzorg/vrijwillige inzet
Doel: de bewustmaking van het bedrijfsleven,
scholen en opleidingsinstituten van het belang
aandacht te hebben voor de positie van
mantelzorgverlenende werknemer, scholieren en
studenten binnen hun bedrijf, school of
opleidingsinstituut.
In dit verband is het van belang dat mensen
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uitgaande van hun eigen kracht worden
ondersteund bij het invullen van hun rol en taak als
mantelzorger/vrijwilliger. Ook de ruimte die
scholen, opleidingsinstituten en werkgevers in
zowel de (semi)overheid als in het bedrijfsleven
bieden om mantelzorg te verlenen of vrijwillige
inzet te plegen op het gebied van zorg, kan
burgers daartoe activeren.
Activiteit:
1. Er is een symposium georganiseerd voor het
bedrijfsleven gericht op:
- de bewustmaking van het bedrijfsleven,
(semi)overheid, scholen en opleidingsinstituten
van het belang om aandacht te hebben voor de
positie van mantelzorg verlenende werknemers
binnen het bedrijf;
- de mogelijkheden om via sociaal
ondernemerschap bij te dragen aan vrijwillige inzet
van werknemers op het gebied van zorg.
2. Er zijn enkele grote Limburgse werkgevers en
instellingen benaderd om binnen het bedrijf actief
in te zetten op de versterking van de positie van
mantelzorg verlenende werknemers. Deze
instellingen en werkwerkgevers vervullen een
voorbeeldfunctie op het gebied van een
mantelzorgvriendelijk HRM-beleid.
B. SROI
Doel:
Methodiekontwikkeling, de implementatie en
uitvoering van de nieuwe methodiek.
Activiteit:
Eind 2012 is een SROI-instrument ontwikkeld
specifiek gericht op maatschappelijke participatie
van SROI-doelgroep(en) en is dit instrument
beschikbaar, toegankelijk en proefondervindelijk
uitgeprobeerd. Dit product is breed gedragen door
door samenwerkende gemeenten/regio’s.
Aanvrager

A. Mantelzorg: steunpunten mantelzorg
B. SROI:
(Samenwerkende) gemeenten

Toepassingsgebied

Provincie Limburg

Specifieke subsidiecriteria

A. Mantelzorg
Projecten moeten voldoen aan alle hieronder
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vermelde criteria:
- Projecten genieten draagvlak bij minimaal twee
steunpunten mantelzorg én draagvlak bij of
werkgevers of scholen of opleidingsinstituten.
- De projecten hebben betrekking op
samenwerking tussen (semi)overheden,
bedrijfsleven en scholen of opleidingsinstituten.
B. SROI
- De projecten zijn gericht op het ontwikkelen van
een innovatief SROI-instrument gericht op
maatschappelijke participatie van SROIdoelgroep(en).
- Dit instrument is toegankelijk, eenvoudig
toepasbaar voor derden en proefondervindelijk
uitgeprobeerd.
Subsidiabele kosten

Proceskosten voor de ontwikkeling en uitvoering
van een project en onderzoekskosten.

Niet-subsidiabele kosten

(Ver)bouw- en inrichtingskosten, exploitatie- en
overheadkosten, vaste activa, activiteiten met een
commercieel oogmerk.
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BIJLAGE bij de Nadere subsidieregels Zorg 2012:
Versterking eerstelijnszorg
Sluit aan bij onderdeel

Programma 1 Leefbaarheid, Veiligheid en Zorg
Programmalijn 1.4 Zorg dichtbij
Resultaatgebied 10404 Versterking eerstelijns- en
ketenzorg

Begripsomschrijving

Eerstelijnszorg: alle zorg die direct toegankelijk is
voor de patiënt, zoals huisartsenzorg en
maatschappelijk werk.

Activiteit

Doel: Het ondersteunen van maatschappelijke
organisaties en gemeenten bij de ontwikkeling van
(een) vernieuwend(e) concept(en) voor de
organisatie van de eerstelijnszorg, waardoor de
beschikbaarheid, bereikbaarheid en samenhang
van de eerstelijnszorg zal toenemen.
Uitgangspunt is dat de zorg in samenhang rond de
zorggebruikers wordt georganiseerd. Dit betekent
de vorming van regionale zorgnetwerken en een
substantiële opschaling van de eerstelijnszorg,
conform het advies van de Raad voor de
Volksgezondheid & Zorg over medischspecialistische zorg in 2020. Realisatie van
coördinatie en ketenzorg in de eerstelijnszorg,
totstandkoming van samenwerkingsverbanden
tussen o.a. huisartsen en ziekenhuizen en van
verbindingen met de gemeentelijke taken in het
kader van publieke gezondheid, jeugdzorg en de
WMO moeten onderdeel uitmaken van de
vernieuwing.
De Provincie wil bijdragen aan de concrete
vertaling hiervan naar de Limburgse situatie door
partijen hierbij te ondersteunen.
Speciale aandacht geeft de Provincie aan de
versterking van de eerstelijns jeugdzorg

Aanvrager

Toepassingsgebied

Specifieke activiteiten:
Het ontwikkelen en in uitvoering brengen van
vernieuwende concepten voor de organisatie van
de eerstelijnszorg waardoor de beschikbaarheid,
bereikbaarheid en samenhang van de
eerstelijnszorg verbetert. Ontwikkeling en
uitvoering worden beschreven en geëvalueerd.
(Samenwerkende) gemeenten en/of
rechtspersonen met een verantwoordelijkheid voor
de (gezondheids-)zorg.
Provincie Limburg
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Specifieke subsidiecriteria

Een project moet voldoen aan alle hieronder
vermelde punten:
- Het project is gericht op vernieuwing van de
organisatie van de eerstelijnszorg waardoor een
regionale zorgnetwerk ontstaat met vernieuwende
verbindingen naar de (gezondheids-)zorgtaken van
gemeenten en/of de medisch-specialistische zorg.
Vernieuwend wil zeggen dat het project niet eerder
in de voorgestelde vorm in Limburg heeft
plaatsgevonden.
- Bij opzet en uitvoering van het project worden de
gebruikers van de eerstelijnszorg minimaal indirect
betrokken.
- Het project heeft betrekking op samenwerking
tussen organisaties, die wordt vastgelegd in
schriftelijke afspraken.

Subsidiabele kosten

Proceskosten voor de ontwikkeling en uitvoering
van een project en onderzoekskosten.

Niet-subsidiabele kosten

(Ver)bouw- en inrichtingskosten, exploitatie- en
overheadkosten, vaste activa, activiteiten met een
commercieel oogmerk.
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BIJLAGE bij de Nadere subsidieregels Zorg 2012
Transitie langdurige ouderenzorg
Sluit aan bij onderdeel

Programma 1 Leefbaarheid, Veiligheid en Zorg
Programmalijn 1.4 Zorg dichtbij
Resultaatgebied 10404 Versterking eerstelijns- en
ketenzorg

Begripsomschrijving

Voor Elkaar in Parkstad: een innovatieve
samenwerkingsaanpak in de transitie naar een
toekomstbestendige en betaalbare zorg,
ondersteuning en preventie voor
ouderen in een kwetsbare positie, gericht op de
levensloopbestendige buurt.
Deze aanpak kenmerkt zich door het streven van
partijen naar:
- samenwerking i.p.v. concurrentie op
diverse niveau’s;
- meerjarige bestuurlijke afspraken tussen
het zorgcollectief en gemeenten inzake de
WMO;
- het in onderlinge afstemming een push
geven aan de invoering van effectieve
zorginnovaties;
- meer verantwoordelijkheid bij de burger;
- wijkgerichte ketenzorg en buurtallianties
(afstemming domeinen zorg-welzijnpreventie-wonen).
- versterken van de eerstelijnszorg
Regionale partijen: zorg- en welzijnsaanbieders en
gemeenten in de regio Parkstad Limburg, GGD
Zuid-Limburg, zorgverzekeraar, Huis voor de Zorg,
Universiteit Maastricht, innovatie- en
kennisinstellingen, die samenwerken onder de
noemer “Voor elkaar in Parkstad”. Deze partijen
zijn georganiseerd in de stuurgroep “Voor Elkaar in
Parkstad”. De GGD Zuid-Limburg heeft hierin een
coördinerende en initiërende rol.
Regionaal Transitieplan “Voor Elkaar in Parkstad
2.0”: een door samenwerkende regionale partijen
in het kader van “Voor Elkaar in Parkstad”
overeengekomen regionaal plan voor de
middellange termijn waarin de innovatieve
samenwerkingsaanpak (zie boven) concreet vorm,
inhoud en focus heeft gekregen. In dit plan is
neergelegd hoe partijen afstemmen/ samenwerken
op regionaal niveau (structuur en werkwijze) en is
aangeven op welke terreinen partijen gaan
afstemmen/samenwerken (inhoud en projecten) en
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welke concrete activiteiten ondernomen worden.
Het plan licht toe welk innovatief concept is
ontwikkeld en wordt toegepast om de
samenwerking vorm te geven en daarmee de
coalitie te borgen. Tevens op welke manier dat het
concept wordt getoetst op haalbaarheid en
effectiviteit. De positie van de burger is hierbij
meegenomen. De transitie is een meerjarig proces
waarin zaken gaandeweg ontwikkeld en
vastgelegd worden. Dat betekent dat een
transitieplan en samenwerkingsaanpak daarop
afgestemd moet zijn.
Activiteit

Doel: Samenwerking van regionale partijen in het
kader van Voor elkaar in Parkstad.
Specifieke activiteiten:
Het ontwikkelen en uitvoeren van het “Regionaal
Transitieplan Voor Elkaar in Parkstad 2.0” door
middel van innovatieve samenwerking van
regionale partijen.

Aanvrager

Eén van de regionale partijen, namens de
samenwerkende regionale partijen.
Een adviesbureau kan geen aanvrager zijn.

Toepassingsgebied

Regio Parkstad Limburg

Specifieke subsidiecriteria

-

-

-

-

breed draagvlak in de regio Parkstad,
blijkend uit een positief advies van de
Stuurgroep Voor Elkaar in Parkstad;
de samenwerking dient betrekking te
hebben op tenminste een belangrijk deel
van de zorg- en welzijnsinstellingen op het
gebied van ouderenzorg, gemeenten,
GGD Zuid-Limburg, het Huis voor de Zorg,
een innovatie- en kennisinstelling,
zorgverzekeraar, regionale organisatie
voor huisartsen (HOZL).
In de lijn van de adviezen van de
Stuurgroep Zorg Zuid-Limburg
respectievelijk de Provinciale Raad voor
de Volksgezondheid op het gebied van
langdurige ouderenzorg;
in de samenwerkingsaanpak “Voor Elkaar
in Parkstad” is aandacht voor de
inhoudelijke accenten die de Provincie legt
waar het gaat om zorg en welzijn, zoals
beschreven in het Uitvoeringsprogramma
2012 Zorg dichtbij, meegenomen. Speciaal
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-

wordt gedoeld op de thema’s actief
burgerschap, versterken van de
eerstelijnszorg, inzet stille reserves op de
arbeidsmarkt, samenwerking professionele
zorg en informele zorg,
arbeidsbesparende innovaties in de zorg,
burgerparticipatie of maatschappelijke
participatie.
over de aanvraag is vooraf ambtelijk
overleg gevoerd;

Specifieke verplichting

Het “Regionaal Transitieplan Voor Elkaar in
Parkstad” is uiterlijk op 1 oktober 2012 vastgesteld
door de partijen.

Subsidiabele kosten

Proceskosten van de ontwikkeling en uitvoering
van het Regionale Transitieplan Voor Elkaar in
Parkstad.
Uitvoeringskosten van innovatieve
samenwerkingsprojecten die deel uitmaken van
het Transitieplan en die aansluiten op het
provinciaal beleid.

Niet-subsidiabele kosten

Uitgangspunt is dat de aanvrager dan wel partijen
die samenwerken in het kader van het “Regionaal
transitieplan Voor Elkaar in Parkstad”, gezamenlijk
de helft van de kosten betalen. Hiertoe kan ook
gerekend worden de inzet van personeel en
middelen die aantoonbaar en speciaal vrijgemaakt
worden om het “Regionaal Transitieplan Voor
Elkaar in Parkstad” te ontwikkelen c.q. uit te
voeren.
(Ver)bouw- en inrichtingskosten, exploitatiekosten
en overheadkosten, vaste activa
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BIJLAGE bij de Nadere subsidieregels Zorg 2012:
Internationalisering van de zorg
Sluit aan bij onderdeel

Programma 1 Leefbaarheid, Veiligheid en Zorg
Programmalijn 1.4 Zorg dichtbij
Resultaatgebied 10404 Versterking eerstelijns- en
ketenzorg

Begripsomschrijving

Internationalisering van de zorg: het bieden van
optimale zorg in Limburg door
grensoverschrijdende samenwerking tussen
zorginstellingen of in de vorm van
grensoverschrijdende samenwerking tussen
specialisaties.

Activiteit

Bijdragen aan het scheppen van voorwaarden voor
internationalisering van de zorg.

Aanvrager

Rechtspersonen

Toepassingsgebied

Provincie Limburg

Specifieke subsidiecriteria

Het project draagt bij aan het in stand houden van
een Euregionale of Europese netwerkstructuur op
het gebied van grensoverschrijdende zorg.
Netwerken moeten bijdragen aan het oplossen van
één of meerdere knelpunten bij
grensoverschrijdende zorgprojecten op het gebied
van:
−
verschillen in nationale plannings- en
financieringssystematiek;
−
grensoverschrijdende erkenning van
opleiding-(medisch specialisten) en
zorgprogramma’s;
−
patiëntenmobiliteit;
−
spoedeisende medische hulpverlening;
−
infectieziekten;
−
samenwerking mensen met beperkingen.

Subsidiabele kosten

Proceskosten voor ontwikkeling, uitvoering en
evaluatie.

Niet-subsidiabele kosten

(Ver)bouw- en inrichtingskosten, exploitatie- en
overheadkosten, vaste activa, activiteiten met een
commercieel oogmerk.
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BIJLAGE bij de Nadere subsidieregels Zorg 2012
Inzet stille reserve arbeidsmarkt in de zorgsector
Sluit aan bij onderdeel

Programma 1 Leefbaarheid, Veiligheid en Zorg
Programmalijn 1.4 Zorg dichtbij
Resultaatgebied 10403 Zorg en arbeidsmarkt

Begripsomschrijving

SROI = Social Return on Investment: het opnemen
van sociale voorwaarden, eisen en wensen in
inkoop-, aanbestedings- en
subsidieverleningstrajecten zodat leverancier en
subsidieontvanger een bijdrage leveren aan de
uitvoering van provinciaal beleid ten aanzien van
het bieden van werkgelegenheid aan mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt. De concrete
invulling hiervan gebeurt aan de hand van
reguliere banen, leerwerkplekken, stageplekken en
(werk)ervaringsplaatsen aan mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt of jongeren zonder
startkwalificatie.
Doelstelling SROI in de zorgsector: Bevordering
van arbeidsparticipatie door vraag en aanbod van
potentieel werkenden beter op elkaar af te
stemmen zodat de Limburgse arbeidsmarkt in de
zorgsector meer proactief, sociaal en kleurrijk
wordt via:
• terugdringing langdurige werkloosheid;
• gelijke kansen op de arbeidsmarkt;
• meer werkervaringsplaatsen en/of
leer(werk)plaatsen.
Doelgroepen SROI:
• Alle Uitkeringsgerechtigden;
• Werkzoekenden werkzaam in een
gesubsidieerde arbeidsplaats;
• Vroegtijdige schoolverlaters en jongeren met
onvoldoende kwalificaties;
• Leerlingen in het kader van BOL/BBL
opleidingen;
• Niet uitkeringsgerechtigden werkzoekenden
(zogenoemde NUGGERS).
“Anderssom, het nieuwe denken over de
arbeidsmarkt”:
Dit instrument is ontwikkeld door Sovov en is
gericht op een integrale aanpak waarbij duurzame
inzetbaarheid de verbinding vormt:
- Voor bedrijven (zorgaanbieders) omdat het
bijdraagt aan instroom, doorstroom en behoud van
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personeel;
- Voor gemeenten omdat alle werkzoekenden (ook
mensen met een gedeeltelijke arbeidshandicap)
gelijke kansen krijgen;
- Voor beroepsonderwijs omdat het opleiden van
mensen een (arbeids) leven lang duurt.
De Anderssom-aanpak gaat uit van een
structurele, niet vrijblijvende samenwerking tussen
bedrijven (zorgaanbieders), het beroepsonderwijs
en (samenwerkende) gemeenten.
Deze aanpak gaat uit van een nieuwe wijze van
werven van personeel: niet vanuit het aanbod op
de arbeidsmarkt met de daarbij behorende
loonkostensubsidies en scholingssubsidies, maar
vanuit hun eigen, unieke positie op de
arbeidsmarkt. Inzet van dit instrument betekent
een werkgeversgerichte werving en selectie van
medewerkers, begeleiding en opleiding van
medewerkers en het aanbieden van een
zogenoemde talententour, gericht op ontdekken
van competenties en affiniteit met de zorg.
Activiteit

Het opstellen van een projectplan voor het
toepassen van de SROI-methodiek in combinatie
met inzet van het zogenoemd “Anderssominstrument, het nieuwe denken over de
arbeidsmarkt” en gericht op één of meer
doelgroepen SROI in de zorgsector.
Evenals de uitvoering van dit plan.

Aanvrager

Eén of meer van de betrokken zorgaanbieders.

Toepassingsgebied

De Limburgse zorgsector

Specifieke subsidiecriteria

Het project is gebaseerd op de “Anderssommethodiek, het nieuwe denken over de
arbeidsmarkt” en is gericht op één of meer
doelgroepen SROI in de zorgsector.

Subsidiabele kosten

Kosten van het ontwikkeltraject en kosten van
implementatietraject.
Kosten die via andere, reguliere voorzieningen
kunnen worden gefinancierd.

Niet-subsidiabele kosten
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BIJLAGE bij de Nadere subsidieregels Zorg 2012
Samenwerking professionele zorg en informele zorg
Sluit aan bij onderdeel
Programma 1 Leefbaarheid, Veiligheid en Zorg
Programmalijn 1.4 Zorg dichtbij
Resultaatgebied 10403 Zorg en arbeidsmarkt
Begripsomschrijving

De zorgbrigadier: een nieuwe, te ontwikkelen
functie, die gezien kan worden als bruggenbouwer
tussen de professionele en de informele zorg voor
ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. De
zorgbrigadier zal voor deze doelgroep
werkzaamheden gaan verrichten op het gebied
van serviceverlening, dienstverlening en
zorgverlening.

Activiteit

Doel: Het laten uitvoeren van een pilot op het
gebied van samenwerking tussen professionele en
informele zorgverleners teneinde de inzet van
beide groepen in de zorgsector te behouden.
De activiteiten van de zorgbrigadier zijn erop
gericht om de werkdruk te verminderen van zowel
de professionele als de informele zorgverleners.
De zorgbrigadiers worden gemobiliseerd vanuit de
stille reserves op de arbeidsmarkt.
Beoogd wordt om in 2012 een pilot Zorgbrigadier
te starten, georganiseerd door samenwerkende
gemeenten en organisaties op het gebied van
professionele en informele zorg.
Specifieke activiteiten:
De pilot Zorgbrigadier wordt uitgevoerd en
ervaringen worden beschreven;
Bij goede resultaten is een aanzet gemaakt tot
bredere uitrol van de pilot over de provincie
Limburg.

Aanvrager

(Samenwerkende) gemeenten/regio’s in
samenwerking met partners uit de informele en
professionele zorgsector.

Toepassingsgebied

Provincie Limburg

Specifieke subsidiecriteria

Projecten moeten voldoen aan alle hieronder
vermelde punten:
- De projecten zijn gericht op het ontwikkelen van
innovatieve methodieken, die na afronding van de
pilot, op eenvoudige wijze toegepast kunnen
worden door derden.
- Projecten moeten bij de organisaties op het
gebied van informele en professionele zorg
voldoende draagvlak hebben.
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- De projecten hebben betrekking op
samenwerking tussen organisaties op het gebied
van informele en professionele zorg.
Subsidiabele kosten

Proceskosten voor de ontwikkeling en uitvoering
van een project en onderzoekskosten.

Niet-subsidiabele kosten

(Ver)bouw- en inrichtingskosten, exploitatie- en
overheadkosten, vaste activa, activiteiten met een
commercieel oogmerk.
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BIJLAGE bij de Nadere subsidieregels Zorg 2012
Maatschappelijke participatie
Sluit aan bij onderdeel

Begripsomschrijving

Programma 1 Leefbaarheid, Veiligheid en Zorg
Programmalijn 1.4 Zorg dichtbij
Resultaatgebied 10406 Wijkgerichte aanpak zorg
Maatschappelijke participatie: de actieve deelname
aan georganiseerde sociale verbanden waardoor
contacten met anderen in de samenleving worden
gestimuleerd.
Doelgroep: mensen in een kwetsbare
maatschappelijke positie, met name ouderen,
gehandicapten, chronisch zieken en jongeren
zonder baan, die risico lopen om in een sociaal
isolement te geraken.

Activiteit

Doel: mensen in een kwetsbare maatschappelijke
positie, die in een sociaal isolement zijn geraakt of
dreigen terecht te komen, weer actief te laten
deelnemen aan het maatschappelijk leven.
Specifieke activiteiten:
De ontwikkeling en uitvoering van een project
gericht op het ontstaan van structurele activiteiten
waardoor mensen uit de doelgroep aantoonbaar
actiever gaan deelnemen aan het maatschappelijk
leven.

Aanvrager

Rechtspersonen

Toepassingsgebied

Provincie Limburg

Specifieke subsidiecriteria

Een project moet voldoen aan alle hieronder
vermelde punten:
−

−

−

−

Het project moet leiden tot een aantoonbare
verhoging van de maatschappelijke
participatie.
Het project wordt gekenmerkt door een
bovenlokale organisatie van de aanpak,
hetgeen betekent dat de organisatie op een
bovengemeentelijk niveau wordt
vormgegeven, terwijl de uitvoering op lokaal
niveau kan plaatsvinden.
Het project is gericht op het ontstaan van
structurele activiteiten, hetgeen ondermeer
blijkt uit een langetermijnplan van de
initiatiefnemer(s).
Het project is gericht op de doelgroep zelf
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−

en/of op een of meer organisaties die een
directe bijdrage leveren aan de
maatschappelijke participatie van de
doelgroep.
Het project is vernieuwend voor de regio waar
het wordt uitgevoerd.

Subsidiabele kosten

Proceskosten voor de ontwikkeling en uitvoering
van een project en kosten voor werving en
opleiding van vrijwilligers.

Niet-subsidiabele kosten

(Ver)bouw- en inrichtingskosten, exploitatie- en
overheadkosten, vaste activa, activiteiten met een
commercieel oogmerk.

Gedeputeerde Staten voornoemd,
drs. Th.J.F.M. Bovens, voorzitter
mr. A.C.J.M. de Kroon, secretaris

Uitgegeven, 16 februari 2012
De secretaris,
mr. A.C.J.M. de Kroon
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