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Format cyberweerbaarheidsplan 
Subsidie cyberweerbaarheid 2022 
Bijlage bij Aanvraagformulier Subsidie Cyberweerbaarheid 

Dit document is bedoeld als leidraad voor uw cyberweerbaarheidsplan. Het is niet bedoeld om in 

te vullen, maar om aan te geven waar uw eigen plan op in moet gaan om een gedegen 

beoordeling mogelijk te maken. De aanbevolen omvang van uw plan bedraagt maximaal 15 

pagina’s. 

Het cyberweerbaarheidsplan is een verplichte bijlage bij uw subsidieaanvraag. Het geeft een 

beeld van het project waarvoor u subsidie aanvraagt. Als u dit format niet volgt loopt u het 

risico een onvolledige aanvraag in te dienen. 

0. Geef aan op het voorblad

- Naam aanvrager

- Titel van het project (zoals aangegeven op het aanvraagformulier)

1. Openbare samenvatting project

Maximaal ½ A4. Deze samenvatting is bedoeld voor extern gebruik (publiciteit) door Rijksdienst

voor Ondernemend Nederland. Vermeld in deze samenvatting alleen algemene en niet-

vertrouwelijke informatie.

2. Aanleiding voor het cyberweerbaarheidsproject

Beschrijf de aanleiding om het project te starten.

- Wat is uw beoogde doelgroep?

- Beschrijf de doelstelling van uw cyberweerbaarheidsproject zo concreet en expliciet

mogelijk. Omschrijf daarbij de doelstellingen van het project, een plan van aanpak, en

welke resultaten worden opgeleverd. Neem de financierbaarheid van het project daarin

mee.

- Beschrijf de aanleiding van uw project in een probleemanalyse. Maak op een

aannemelijke wijze inzichtelijk welk vooronderzoek, toetsing en/of validatie bij de

doelgroep die in uw project centraal staat, heeft plaatsgevonden.

3. Beschrijving van het samenwerkingsverband

De aanvraag krijgt meer punten naarmate de kwaliteit van de samenwerking hoger is. Dit moet

ten minste blijken uit de mate van complementariteit van de deelnemers, de capaciteiten van de

deelnemers en de kwaliteit van de projectorganisatie. Wanneer u niet in een

samenwerkingsverband aanvraagt, dient u hier in te gaan op de samenwerking van de

aanvrager met de (minimaal) 2 ondernemingen waarmee het project wordt uitgevoerd.

- Beschrijf de organisaties die betrokken zijn als projectpartners en belangrijkste

stakeholders. Geef daarbij aan hoe het project aansluit bij de doelstellingen van de

betrokken organisaties en beschrijf de complementariteit van de verschillende

projectpartners.

- Welke concrete bijdragen en activiteiten leveren de verschillende projectpartners binnen

dit project? Graag per projectpartner separaat aangeven.
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- Beschrijf de projectorganisatie. Bijvoorbeeld: is er een projectleider aangesteld, is er een 

stuurgroep? Toon daarbij ook aan dat de capaciteiten (resources) van de deelnemers 

toereikend zijn voor de uitvoering van het project in deze vorm. Geef aan welke 

afspraken zijn gemaakt rondom het eigendom van project (IP, resultaten etc.) bij afloop 

van de subsidie. 

 

Let op! Aanvullend maakt u een beschrijving van elke deelnemer (core business, producten en 

diensten). Deze beschrijving voegt u bij in Bijlage 1. Beschrijving van de deelnemende 

bedrijven.  

 

4. Activiteiten in het cyberweerbaarheidsplan 

- Geef een globale planning van de activiteiten in de tijd. Zorg voor een goede aansluiting 

met de activiteitenbeschrijving in de begroting. Wees hierbij zo concreet mogelijk. Geef 

hierbij aan in welke categorie de activiteit valt (zie artikel 4a.2.2 lid 3 van de 

Regelingstekst). U dient minimaal 2 verschillende activiteiten te ondernemen. 

- Wie doet wat binnen het samenwerkingsverband en hoe (wat is de rolverdeling van de 

deelnemers en eventuele derden op activiteitenniveau)? 

- Beschrijf de verschillende (type) uitdagingen en/of risico’s die uw project kent. Besteed 

hierbij aandacht aan organisatorische, juridische en financiële uitdagingen die binnen uw 

project kunnen spelen. Beschrijf waarom deze uitdagingen een relevant probleem zijn en 

wie de probleemeigenaar is per geïdentificeerde uitdaging en/of risico. Geef daarbij aan 

hoe u deze uitdagingen en risico’s vooraf inzichtelijk heeft gemaakt en hoe u deze risico’s 

gaat mitigeren tijdens het uitvoeren en doorlopen van uw project. 

- Hoe verhoogt uitvoering van het plan de cyberweerbaarheid bij uw beoogde doelgroep? 

- Wat is de beoogde omvang van het uiteindelijke netwerk en hoe wordt de duurzaamheid 

van het netwerk gewaarborgd? 

- Beschrijf het huidige kennisniveau en het beoogde kennisniveau ná uitvoering van het 

cyberweerbaarheidsplan van uw doelgroep/netwerk. Beschrijf welke stappen genomen 

moeten worden om daar te komen. 

- Geef aan op welke wijze de doorontwikkeling en/of opschaling van uw oplossing, dienst 

of product na afloop van de subsidie zal plaatsvinden. 

 

5. Innovativiteit 

- In hoeverre is het cyberweerbaarheidsplan innovatief van aard? Licht toe. Met innovatief 

wordt onder deze regeling bedoeld: hoe levert uw project nieuwe blauwdrukken op die 

gebruikt kunnen worden door andere partijen? 

 

6. Begroting 

- Gebruik voor de begroting het excelbestand: Begroting Cyberweerbaarheid. 

- Beschrijf de activiteiten van de deelnemers zo concreet mogelijk, vermijd daarbij te 

algemene termen. Zorg voor een goede aansluiting met de activiteitenbeschrijving 

(onder punt 4 van dit formulier). Een ‘mismatch’ kan de beoordeling negatief 

beïnvloeden. Houd rekening met het feit dat kosten van eventueel aan te schaffen 

machines en apparatuur worden berekend op afschrijfbasis (termijn van 5 jaar). 

 

Bijlage 1. Beschrijving van de deelnemende bedrijven (verplichte bijlage) 

 

Beschrijf in maximaal een halve pagina per deelnemer: 

- de officiële naam van de deelnemer (niet de handelsnaam). 

- de producten en /of diensten van het bedrijf. 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0035474/2019-01-01#Hoofdstuk4a_Titeldeel4a.2_Artikel4a.2.2
https://wetten.overheid.nl/BWBR0035474/2019-01-01#Hoofdstuk4a_Titeldeel4a.2_Artikel4a.2.2
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