
Welkom bij het webinar:
Financiering brancheopleidingen in de dagbesteding

De brancheopleidingen zijn onderdeel van het programma Volwaardig Leven van het ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport (VWS), i.s.m. de belangenorganisatie voor en door mensen met een beperking (LFB) en de 
Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN).



Vier thema’s vanuit het  hart 

Wat willen we?
Wat willen
we?



→ Zorg bieden in de context van iemands leven
→ Gemeenschappen versterken rond iemand met  

een beperking
→ Ervaringskennis en professionaliteit versterken 

in deze gemeenschappen

→Zorg, client, individu en indiciatie
centraal stellen

Van: Naar:

Het hart: andere manier van denken en doen

Wat willen we?
Wat willen
we?



Met welke acties startten we al?

“Een doel zonder plan is slechts een droom”

Doorontwikkeling dagbesteding, 
onderzoek ‘ontwikkelingen in 
dagbesteding’ als eerste stap

Academie voor
Zelfstandigheid:
3 nieuwe erkende branche
-opleidingen dagbesteding

Waar startten
we al mee?

Een aantal bevindingen:
→Ontwikkelingsgericht als startpunt
→Activiteiten midden in de maatschappij
→Andere benaming en frame: 
betekenisvolle activiteiten (in de 
maatschappij i.p.v. dagbesteding



Programma Volwaardig leven

Talentontwikkeling

Subsidieregeling brancheopleidingen Logistiek, 
Groenvoorziening en Facilitair

Webinar Implementatie brancheopleidingen 1 juni 2021



Subsidieregeling brancheopleidingen

• Subsidieregeling 500 studenten laten opleiden: 
300 studenten in 2021, 200 in 2022

• Subsidie in twee rondes aan te vragen: 
zomer 2021 en begin 2022

• Subsidie wordt aangevraagd door zorgaanbieders

• Disclaimer!
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Subsidieregeling brancheopleidingen

• Zorgaanbieder: aanbieder van dagbesteding in kader van de 
Wet langdurige zorg of de Wet maatschappelijke 
ondersteuning

• Opleiding: één van de drie brancheopleidingen die aan 10 
studenten wordt aangeboden: keuze is aan de student én aan 
zorgaanbieder 

• Zorgaanbieder kan zelf aanvraag indienen voor 10 
studenten/cliënten, maar kan daarvoor ook samenwerken
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Subsidieregeling Brancheopleidingen

• Zorgaanbieders kunnen samen besluiten tot aanbieden van één 
tot maximaal drie opleidingen (= 30 studenten)

• Samen beslissen over wie de subsidieaanvraag indient

• Ook een samengestelde “klas” bestaat uit 10 studenten in één 
opleiding

• Subsidie wordt verstrekt voor 10 studenten (10 x € 2.031,11)  
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Subsidieregeling brancheopleidingen

• De subsidieregeling kent twee subsidieplafonds: 
voor 2021: € 609.333 (= 300 studenten)
voor 2022: € 406.222 (= 200 studenten)

• “Wie het eerst komt, die het eerst maalt”

Voettekst 9



Subsidieregeling brancheopleidingen
• Voorwaarden voor indiening:

o Subsidieaanvraag indienen op Subsidieplein

o Gebruik van een door de minister vastgesteld formulier

o Vermelden door de indiener van de andere zorgaanbieders bij 
samenwerking voor één of meer opleidingen

o Vermelden brancheopleiding(en) van keuze en aantallen 
studenten per zorgaanbieder 
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Subsidieregeling brancheopleidingen

• Afdoening subsidieverzoek door VWS:

• Wettelijke termijn voor afhandeling moet altijd zijn 13 weken

• Afspraak maken met Dienst Uitvoering Subsidies over snellere 
afhandeling

• In besluit soort opleiding, hoogte subsidiebedrag, wijze van 
verantwoorden, periode waarvoor subsidie wordt verleend en 
datum waarop activiteiten moeten zijn afgerond.

Voettekst 11



Subsidieregeling brancheopleidingen

• Voorwaarden na ontvangst subsidie:

o Binnen drie maanden starten met opleiden van studenten 

o Voor 2021 betekent dit starten in 2021 

o Melden als er zich gaande de opleiding wijzigingen voordoen 
waardoor de activiteiten niet tijdig of niet helemaal worden 
verricht
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Subsidieregeling brancheopleidingen 

• Verantwoording voor gebruik van ontvangen subsidie:

o Activiteitenoverzicht: wat is er met het    
subsidiebedrag gedaan, inhoudelijk

o Geen financiële verantwoording, geen 
accountantsverklaring
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Subsidieregeling brancheopleidingen 

• Data die van belang zijn:

o Beoogde publicatie regeling tweede helft juni 2021

o Beoogde inwerkingtreding tweede helft juli 2021: start 
indieningsperiode

o Beoogde subsidietermijn: twee jaren vanaf subsidieverstrekking

o Beoogde einddatum van de subsidieregeling: 31 december 2024

Voettekst 14



Ten slotte
• Zijn er vragen?

Stel ze vooral via de mail: volwaardigleven@minvws.nl
We doen ons best ze uiterlijk 11 juni 2021 te beantwoorden

Vragen + antwoorden komen ook in Q&A’s van AvZ/VGN 

Telefonisch contact kan ook:
Marjanne Berkhout:     06-52764363
Irmgard Lauxtermann: 06-52804236
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Øsubsidie als katalysator voor volwaardig leven, talentontwikkeling, strategische visie 
VGN,  ontwikkelingsgerichte dagbesteding…

Øen zonder subsidie:

oVan visie naar anders organiseren (diverse modellen)

o Integratie leven lang leren en ontwikkelen binnen dagbesteding

o Integrale benadering financiën (wonen, dagbesteding, behandeling)

o Leren van elkaar vanuit Good Practice (o.a. in samenwerkingsverbanden)

oOnderzoek naar bedrijfsvoering voor ontwikkelingsgerichte dagbesteding

VAN SUBSIDIE NAAR STRUCTUREEL

Van Subsidie naar Structureel



Integreren in 
dagbesteding

Sociaal 
domein/gemeenten

Samenwerking met 
pro/vso/ mbo scholen

Samenwerken met 
UWV

Alternatieve
subsidievormen

WLZ WMO/PGB/subsidie/ 
participatiewet Nog in onderzoek contract- en 

factuurbasis

Nog in onderzoek
fondsenwerving, ...

samenvoegen theorie en 
praktijk
leren en ontwikkelen als 
onderdeel 
dagbesteding

verhogen weerbaarheid 
versneld aan het werk dagdeel opleiding >18 jr SROI: via training 

helpen aan een baan

Van Subsidie naar Structureel



Voorbeeld rekenmodel bekostiging ontwikkelingsgerichte 
dagbesteding na 2 jaar en vergoed uit indicatie 
dagbesteding:

Kosten/baten

Inkomsten
Vergoeding Dagbesteding/indicatie:
10 studenten x 4,5 dagdeel les/praktijk x 
40 w.

€ 66.600,-- 10 studenten x 4,5 dagdelen x 40 weken x € 37,00 = 66.600,--

Kosten zonder 
BTW

kosten met BTW 1 lesgroep met 10 studenten per jaar

Kosten lesmateriaal, registratie, facturering opleiden per 
student per jaar 10 studenten.

€ 1.950,-- € 2.359,50 HTG: toegang/onderhoud lesmateriaal en B-wizr voor 1,5 jaar € 195,--
Account voor de content, onderhoud en verrijking kennisbank, helpdesk en 
clientadministratie/administratie.

KCH € 1.950 ,-- € 2.359,50 KCH: Portfolio 30,-- per jaar en certificering/diplomering 165,--
( éénmalig uitgaande van 1,5 jaar) per student **

Trainerskosten 18 uur p.w. 40 weken € 24.554,78 € 24.554,78 één groep 10 studenten opleiden = 18 uur per week x 40 weken =720 uur x 34,10 =

Werkbegeleider 32 uur p.w. 40 weken . € 26.770,80 € 26.770,80 Bij 10 studenten  begeleiden = 32 uur (het bedrag wordt groter bij inzet van meer uur) 
begeleiden en sociaal leren op de werkvloer = een praktijkopleiding/overleg 
trainer.32x40=1280 uur 20,91 =

Opleiden van een branchetrainer ( - éénmalig) € 695,-- per 
trainer

€ 840,95 Intake training, training Blended learning door AvZ ( totaal 8 dagdelen x 10 deelnemers = 
totaal € 5.000,-- = €  500,-- per deelnemer), portfolio (30,-- p.j. en certificering (= 165,--
éénmalig)).Dit is noodzakelijk i.v.m. kwaliteit van opleiden en de certificering en 
diplomering! 

Training voor werkbegeleider en trainer examenproces 
KCH

€   81,20 € 98,25 1 dagdeel maximaal 12 deelnemers per groep =  € 412,-- = € 41, 20 per persoon

Bij- en nascholing 1 trainer €  250,-- per 
persoon

€ 302,50 2 dagdelen minimaal per jaar (kan ook intervisie zijn).

Bij- en nascholing 1 werkbegeleider €  250,-- per 
persoon

€ 302,50 2 dagdelen minimaal per jaar (kan ook intervisie zijn).

Coördinatie, kwaliteitsborging, evaluatie, monitoren, 
communicatie en administratie.

€  2.888,03 € 3.494,52 Voor borging en kwaliteitsbewaking op langer termijn.

Overhead voor 10 studenten 9% €  5.517,05 Administratie, management, accommodatie etc.
Inkomsten € 66.600,-- = € 6.660,00 per student 
Kosten € 66.600,-- €  61.082,95 totaal BTW € 1.693,49

Van Subsidie naar Structureel



Regionale samenwerking



Augustus
2021

September 
2021

Sheet 1. Tijdspad start brancheopleidingen

1 Juli 2021 Vanaf januari 
aanvraag 2e

Tranche

Tot subsidie wordt 
gepubliceerd 
denken organisaties 
na of dit jaar willen 
starten.

Webinar 1 juni:
Uitleg subsidie door 
VWS. Uitleg financiering
zonder subsidie door 
AvZ.
Wat is nodig om 
vanaf september te 
starten met 1e 300 
studenten > AvZ

1ste groepen 
gaan van start.

Aanbieden intake 
training en 
training Blended 
Learning 
(kosten).voor  
trainers.

Oktober t/m 
december
2021

Regio indeling is 
bekend en staat op 
de site.

Tussen half  
september en 
december starten er 
30 groepen studenten

Juni 2021

Januari / 
December 
2022 
starten 20 
groepen

1 juli >> Wie gaat dit 
proces landelijk 
ondersteunen, 
coördineren en  
kwaliteit borgen moet 
bekend zijn.

15 of 16 juni training 
intake (gratis)

Mei/juni /juli organisatie 
actief benaderen i.v.m. 
samenwerkingsverbanden te 
stimuleren en helder te 
krijgen. 

Op website vermelden.
Opening subsidieloket 2e

helft juni, aanvraag door 
organisaties begin juli.

VWS beoordeeld 
aanvragen.
Mogelijk begin 
augustus 
toewijzing 
subsidie

Aanbieden intake training en 
training Blended Learning 
(kosten).voor eerste trainers.

Na toekenning: 
Overzicht 
organisaties / 
werving studenten / 
workshop. 
Overzicht wie, 
wanneer starten?
Aanbieden intake 
training en training 
Blended Learning 
(kosten).voor eerste 
trainers.

Nieuw tijdspad maken voor 2e tranche



Voor vragen kun je terecht bij:

Isabel Verleun 06-42268141 of i.verleun@zelfstandigzijn.nl

Kijk ook voor informatie op de website van de Academie voor 
Zelfstandigheid:

www.academievoorzelfstandigheid.nl/professional/brancheopleidingen

mailto:i.verleun@zelfstandigzijn.nl
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