
Q&A tweede ronde Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging  
 

Aanvragen 
1. Als er in de eerste ronde aanvragen in categorie b en c zijn gehonoreerd, kun je 

dan in de tweede ronde opnieuw een aanvraag doen in een van deze categorieën? 
Er kan voor dezelfde activiteit (bijvoorbeeld c) opnieuw een aanvraag gedaan worden, ook 

wanneer er in de eerste ronde al een project gehonoreerd is binnen die activiteit. Dit kan 

echter alleen als het specifieke project echt anders is dan het project van de eerste 

aanvraag. 

2. Wanneer weten we de uitkomst van de aanvraag in de eerste ronde? Kunnen we 
bij afwijzing ook nog aanpassingen doen, passend bij de tweede ronde? 
De datum waarop u alle gevraagde aanvullende informatie en stukken hebt aangeleverd, is 

de datum waarop wij uw aanvraag formeel als ontvangen beschouwen. Binnen 13 weken 

na ontvangst van de complete aanvraag volgt het besluit. Wanneer gedurende de 

beoordeling er aanvullende vragen worden gesteld, schuift de 13 weken termijn op met de 

hoeveelheid dagen die nodig is voor de beantwoording. 

3. Is het wie het eerst komt, eerst maalt? Of worden alle aanvragen eerst 
verzameld? 
De beoordeling gaat op datum van binnenkomst. Dus wie het eerst komt, wie het eerst 
maalt. Snelheid is geboden, maar let ook op de compleetheid. Alleen aanvragen die 
compleet zijn ingevuld en voorzien van de benodigde documenten worden in behandeling 

genomen. Is een aanvraag niet compleet dan krijgt u hierover bericht. 
 

4. Activiteit A: 1e ronde aanvraag afgewezen. Kunnen we in 2e ronde deze aanvraag 
opnieuw doen met een aantal aangepaste onderdelen (waarop 1e aanvraag was 
afgewezen)? 
Wanneer een aanvraag in de 1e ronde is afgewezen, kunt u voor de 2e ronde een nieuwe en 
op onderdelen aangepaste aanvraag indienen. Dit wil niet zeggen dat deze dan zeker wordt 

goedgekeurd. Er kunnen nieuwe/andere/gewijzigde redenen zijn om alsnog af te wijzen.  

 
5. In het subsidieportaal (programma) lukte het ons tot 2 x toe niet om de 

bijwerkverzoeken in te zien of de aangepaste aanvraag te versturen. Hadden 
meer organisaties hier last van? Zo ja, is dit dan inmiddels opgelost? 
Hier hadden meer organisaties last van. Een aantal kinderziektes zijn uit het portaal 

gehaald. Het is belangrijk om goed te kijken wat er gevraagd wordt en waar het antwoord 
aangevuld of gewijzigd moet worden. Wanneer u er niet uitkomt, kunt u contact opnemen 
met het klantcontactcentrum van RVO. 
 

6. Is er een modelovereenkomst beschikbaar waarmee ik de samenwerking met 
andere aanbieders kan vastleggen? 
Wanneer u samenwerkt met andere organisaties dient u in ieder geval een verklaring tot 

samenwerking en een machtiging voor de penvoerder aan te leveren. Deze bijlagen kunt u 
op de site van RVO vinden. Inhoudelijke modelovereenkomsten hebben wij niet 
beschikbaar en dient u, indien gewenst, zelf op te maken.  
Andere modellen van samenwerkingsovereenkomsten in de wijkverpleging zijn te vinden 

via deze link: Modellen samenwerkingsovereenkomsten in de wijkverpleging | Formulier | 
Rijksoverheid.nl. 

 

Goede voorbeelden en quickscan 
7. Kunnen jullie ook voorbeelden noemen voor kleine organisaties?  

Op de website rvo.nl/sow staan verschillende goede voorbeelden genoemd van projecten. 
Deze zijn ook relevant voor kleine aanbieders. 
 

8. De quickscan die beschikbaar is op de site, hoe snel krijg je daar reactie op? 
Binnen een week wordt er contact met u opgenomen.  
 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/formulieren/2021/07/13/modellen-samenwerkingsovereenkomsten-in-de-wijkverpleging
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/formulieren/2021/07/13/modellen-samenwerkingsovereenkomsten-in-de-wijkverpleging
file://///datadfs.frd.shsdir.nl/orgData/VWS/CZ/Wijkverpleging/2021%20WIJK/Regeling/Communicatie/rvo.nl/sow


Voorwaarden  
9. Waarom moet het project minimaal twaalf maanden duren? 

De SOW is een financieel steuntje in de rug voor het opstarten van projecten die de 

wijkverpleging toekomstbestendiger maken. We verwachten dat projecten die korter duren 

dan twaalf maanden niet lang genoeg lopen om daadwerkelijk een effect te behalen voor de 

lange termijn. Ook is het de bedoeling dat de subsidie de aanvragers op weg helpt en dat 

de activiteiten na het aflopen van de subsidieperiode zelf worden voortgezet. De 

Subsidieregeling ondersteunt dus de opstartperiode en de eerste periode van 

implementatie van de projecten.  

10. Als een subsidie op 14 november wordt aangevraagd, moet je dan toch voor 31 
december starten? 
Ja, maar we hebben de wens om dit aan te passen. We zijn momenteel bezig om hier een 

passende oplossing voor te vinden voor alle partijen. Tot die tijd komen op basis van de 

regeling alleen activiteiten voor subsidie in aanmerking als deze uiterlijk 31 december 2021 

starten. 

Subsidiabele kosten en toegekende subsidie 
11. Je kunt dus ook twee activiteiten aanvragen, die dan samen optellen tot de som 

van 25.000 euro? 
Er kan een aanvraag gedaan worden voor verschillende projecten binnen dezelfde activiteit. 
Zo kunt u bijvoorbeeld meerdere projecten onder activiteit e. indienen in dezelfde 
aanvraag, voor deze projecten samen moet u minimaal 25.000 euro aan subsidie 
aanvragen. Als u bijvoorbeeld een aanvraag wil indienen voor activiteit a. en d., dan moet 

voor deze beide activiteiten minimaal 25.000 euro (dus totaal 50.000 euro) aan subsidie 
aangevraagd worden.  

 

12. Waarom is er niet gekozen voor het rekenen met één vast uurtarief voor 
personele kosten? 
De verantwoording later vindt plaats met de daadwerkelijk gemaakte kosten. Wanneer er 
in de begroting gerekend wordt met vaste uurtarieven dan sluit dit (ook boekhoudkundig) 
nooit op elkaar aan.  

 
13. Stel: aanvraag is toegewezen voor een bedrag van 30.000. Project loopt soepel en 

er zijn minder uren en kosten nodig waardoor subsidiebedrag op 23.000 uitkomt. 

Is dan die 23.000 subsidiabel? 

Volgens de regeling dient dan een bedrag onder de €25.000 in z’n geheel te worden 

teruggevorderd. Ook hier hebben we de wens om dit aan te passen. We zijn momenteel 

bezig om hier een passende oplossing voor te vinden voor alle partijen. 

 

14. Hoe wordt de afrekening/vergoeding georganiseerd? Vooraf net als bij de SET? 

De subsidie uitbetaling vindt niet zoals bij de SET plaats. De subsidie wordt in termijnen 
maar niet vooraf uitgekeerd.  

 

Activiteiten 

Activiteit a. 
15. Ook voor intervisie geldt een minimaal bedrag van 25.000. Tegelijkertijd mogen 

er slechts 5 bijeenkomsten worden gehouden. Dat houdt in dat het minimum 
alleen bereikbaar is met hele grote groepen? 
Er zijn verschillende onderdelen binnen activiteit a. Deze kunnen gecombineerd worden. Zo 

kan er een aanvraag gedaan worden voor zowel intervisie, intercollegiale toetsing en 
deelname aan de opleiding procesbegeleider intercollegiale toetsing. Door voor meerdere 
onderdelen binnen dezelfde activiteit een aanvraag te doen, komt u sneller aan het 
minimale bedrag van 25.000 euro. U mag per team 5 intervisiebijeenkomsten houden. Dus 
wanneer uw organisatie bv 8 teams heeft, kunt u 40 intervisiebijeenkomsten houden 
waardoor de drempel sneller bereikt wordt.  
 

16. Mag bij a. ook de opleiding in de subsidie, naast de intervisie bijeenkomsten? 



Alleen de personele kosten van uitsluitend deelnemende (eigen en ingehuurde) 

wijkverpleegkundigen  en wijkverpleegkundigen die als begeleider optreden komen in 

aanmerking voor subsidie. Aan de opleiding van Collegamento zijn geen kosten verbonden, 

omdat deze opleiding wordt gefinancierd vanuit het ‘Hoofdlijnenakkoord Wijkverpleging’. De 

plekken voor deze opleiding zijn beperkt. Het staat iedere zorgaanbieder vrij om 

wijkverpleegkundigen een andere training intercollegiale toetsing te laten volgen. Van 

belang is dat V&VN heeft vastgesteld dat deze training voldoet aan de criteria voor 

intercollegiale toetsing. Andere trainingen komen niet voor subsidie in aanmerking.  

Activiteit b.  
17. Wanneer vanuit een samenwerkingsverband een aanvraag gedaan wordt, is de 

aansluiting van 1 organisatie die wijkverpleging levert voldoende? 
De regeling schrijft voor dat er minimaal één zorginstelling die wijkverpleging verleent 
volgens de Zorgverzekeringswet aan het samenwerkingsverband moet deelnemen. De 
penvoerder van een aanvraag voor een samenwerkingsverband moet in ieder geval altijd 
een zorginstelling zijn die wijkverpleging verleent volgens de Zorgverzekeringswet. Wel is 

goed als er zo veel mogelijk aanbieders uit de wijk deelnemen aan het 

samenwerkingsverband, zodat ook kleinere aanbieders en eventueel zzp’ers de 
mogelijkheid krijgen om mee te doen. 

 

Activiteit e. 
18. Het lijkt alsof activiteit e. nu is veranderd en dat er meer mogelijkheden zijn 

omdat de implementatiekosten van hard en software nu wel voor 30% 
meetellend. 
De inhoud van activiteit e. is niet gewijzigd ten opzichte van de eerste ronde. De enige 

wijziging hierbij is dat de implementatiekosten van hard- en software nu in aanmerking 

komen voor subsidie tot een tot een maximum van 30% van de totale implementatiekosten 

van activiteiten e. In de eerste ronde was dit alleen mogelijk voor activiteiten f. en g. 

Gedurende de eerste ronde is namelijk gebleken dat aanvragers ook dit soort kosten 

maken bij activiteit e.  
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