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• Mag een organisaties op meerdere onderwerpen een subsidie aanvragen? 

Ja, dat kan tot een maximum van € 250.000 per activiteit, met uitzondering van activiteit h met 

een maximum van € 200.000. 
 

• Wij werken samen met ROC's met zij-instroomtrajecten. Vallen deze onder deze 

regeling?                      

Activiteit i gaat om het begeleiden van in dienst getreden verpleegkundigen en verzorgenden dan 

wel stagiaires en leerlingen die daarvoor in opleiding zijn. Zij-instromers uit het ROC kunnen ook 

hieraan deelnemen. 

 

• In hoeverre is 'begeleiden nieuw zorgpersoneel' iets wat wel of niet valt onder 

SectorplanPlus? 

Hoewel de regelingen zo zijn opgezet dat ze elkaar zo min mogelijk overlappen, is het mogelijk dat 

er subsidie beschikbaar is vanuit verschillende regelingen voor dezelfde activiteiten. Bij de 

aanvraag wordt gevraagd of u al subsidie heeft ontvangen voor de activiteiten waar u subsidie voor 

aanvraagt. Omdat RVO niet alle regelingen uitvoert, is het aan u om aan te geven of er sprake is 

van dubbele subsidiering. Voor meer informatie over het sectorplanPlus, kunt u terecht op 

www.sectorplanplus.nl.  

 

• Kunnen jullie voorbeelden geven wat er valt onder herinrichten ICT?  

Dit gaat om het verbeteren van de ICT-basisinfrastructuur. Hieronder vallen de  computersystemen 

in de organisatie én de ondersteunende software en tools die nodig zijn om ICT-toepassingen te 

beheren, te ontwikkelen en draaiende te houden. Het gaat om de randvoorwaarden (bandbreedte, 

wifi, besturingssystemen) en niet om de toepassingen zelf (programma’s, apps etc).   

 

• Is er een voorbeeld invulformat beschikbaar? 

Uiterlijk 4 juli wordt deze geplaatst op het SOW aanvraagportaal  

 

• Kun je ook weer een quick scan indienen of is bellen met RvO beter? 

Voor deze ronde zijn er geen quickscans beschikbaar. U kunt bellen naar 088-042 42 42 of uw 

vraag stellen via een contactformulier op de website. Ook worden er twee online vragenrondes 

ingepland. Meer informatie hierover vindt u uiterlijk 4 juli op de SOW website. 

 

• Mogen de nieuwe activiteiten gecombineerd worden met de subsidies Praktijkleren, 

Stagefonds en/of SectorplanPlus? 

Als de activiteiten aan de voorwaarden van de regeling voldoen en de activiteiten in de andere 

regelingen niet hetzelfde zijn, dan is combineren mogelijk. Op het aanvraagformulier kunt u 

toelichten wat het verschil is tussen de activiteiten die uit bovenste regelingen zijn gesubsidieerd 

en die u nu aanvraagt. 

 

• Vallen zorgondersteuners/ helpenden (plus) ook onder activiteit i? 

Activiteit i betreft het begeleiden van in dienst getreden verpleegkundigen en verzorgenden dan 

wel stagiaires en leerlingen die daarvoor in opleiding zijn. Zorgondersteuners en helpenden vallen 

hier onder.  

 

 

• Mag een nieuwe aanvraag een vervolg zijn op een eerdere subsidieaanvraag? 

Dat mag, als de inhoud van activiteiten op een of meerdere onderdelen verschilt van de eerder 

gesubsidieerde onderdelen. Het moet bijvoorbeeld gaan om een nieuw traject of een nieuwe 

doelgroep dan waarvoor al subsidie is ontvangen 

 

• Mag je voor een activiteit subsidie aanvragen in ronde 3, waarvoor al in ronde 1 of 2 

subsidie is ontvangen?  

http://www.sectorplanplus.nl/
https://mijn.rvo.nl/subsidieregeling-ondersteuning-wijkverpleging-sow
https://www.rvo.nl/onderwerpen/over-ons/contact/formulier
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/sow
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Dit mag als de inhoud van activiteiten op een of meerdere onderdelen verschilt van de eerder 

gesubsidieerde onderdelen. Het moet bijvoorbeeld gaan om een nieuw traject of een nieuwe 

doelgroep dan waarvoor al subsidie is ontvangen. 

 

• Kan voor een subsidie ontvangen in fase 1 of 2 een verlenging worden aangevraagd? 

Dit is mogelijk. Een wijziging van de projectperiode vraagt u aan via de knop ‘wijziging’ in uw 

portaal. Of de wijziging wordt toegekend, hangt af van de reden van de wijziging en de 

onderbouwing hiervan.  

 

• Mag je ook  voor dezelfde categorie aanvragen terwijl de oude aanvraag in die categorie 

uit ronde 2 nog loopt. Uiteraard laten we ronde 3 dan wel starten na de einddatum van 

ronde 2. 

Dat mag, als de inhoud van activiteiten op een of meerdere onderdelen verschilt van de eerder 

gesubsidieerde onderdelen. Het moet bijvoorbeeld gaan om een nieuw traject of een nieuwe 

doelgroep dan waarvoor al subsidie is ontvangen 

 

• Wanneer gaat de regeling weer open 

De regeling gaat open op 4 juli 2022. U kunt een aanvraag indienen van 4 juli 2022 9:00 uur tot 

en met 12 september 2022 17:00 uur. 

 

• Wanneer gaat de SET regeling weer open? 

Deze informatie zal binnenkort te vinden zijn op www.rvo.nl/set 

 

• Waar staat dat de SET subsidie ook op 4 juli open gaat? 

Deze informatie zal binnenkort te vinden zijn op www.rvo.nl/set 

 

• Op welk mailadres kunnen vragen gesteld worden? 

Schriftelijke vragen kunnen worden gesteld via een contactformulier 

 

• Als budget toch uitgeput raakt, geldt dan 'wie eerst komt wie eerst maalt'? 

De aanvragen worden inderdaad behandeld op volgorde van binnenkomst. Wij beoordelen alleen 

aanvragen die volledig zijn ingevuld. Uw aanvraagdatum is de datum waarop wij uw volledige 

aanvraag hebben ontvangen. 

 

• Mag je voor wijkverpleegkundigen nogmaals 5 intervisiebijeenkomsten aanvragen onder 

activiteit a? En als je het in een ander team wilt implementeren? 

Als het om implementatie in een ander team gaat, dan is dat mogelijk. Voor mensen die deze 

intervisiebijeenkomsten al hebben bijgewoond, kunt u geen subsidie meer ontvangen.  

 

 

 

 
 
 

http://www.rvo.nl/set
http://www.rvo.nl/set
https://www.rvo.nl/onderwerpen/over-ons/contact/formulier
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