
In dit document staat meer informatie over het aanvragen van een PGO subsidie . 

Meer informatie over het 
aanvragen van subsidie 
PGO subsidies  



Beleidskader 
De subsidieaanvraag voor de subsidiëring van patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2019–2022 is gebaseerd op het 
volgende beleidskader: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-40257.html . Dit beleidskader is 
verlengd tot en met 2023.

Aanvraagcriteria 
Om in aanmerking te komen voor deze subsidie moet u voldoen aan de drempelcriteria, de organisatiecriteria, de 
inhoudelijke criteria (voor nieuwe pg-organisaties) en de procedurele criteria. 

1 Drempelcriteria 

1.5. U heeft een administratie van leden en donateurs.  
U houdt een registratie bij van leden en donateurs. Het ledenbestand is in uw administratie vastgelegd. 

1.6. U heeft een deugdelijke financiële administratie.  
Als u een subsidieaanvraag indient van €25.000 of meer dan moet u over een deugdelijke financiële administratie 
beschikken. 

1.7. U heeft een gedragscode met interne regels voor omgangsvormen.  
U heeft bijvoorbeeld een integriteitsbeleid. 

1.8. U heeft een heldere regeling over de invloed en zeggenschap van leden, donateurs, stakeholders en derde partijen.  
Er is sprake van medezeggenschap van uw achterban. 

1.9. U heeft een interne klachtenregeling. 

2 Organisatiecriteria 

2.1. U bent een stichting of vereniging. 
Uw organisatie is een stichting of vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. 

2.2. U heeft geen winstoogmerk. 
Uw organisatie mag geen winstoogmerk hebben; er mag dus geen sprake zijn van een commerciële instelling. 

2.3. U heeft een landelijk bereik.  
Uw organisatie moet werkzaam zijn voor heel Nederland. Organisaties met een kleiner bereik (lokaal/regionaal) 
komen niet voor subsidie in aanmerking. Internationale activiteiten op het gebied van informatievoorziening, 
lotgenotencontact en/of belangenbehartiging zijn mogelijk, als de activiteiten ten goede komen aan de cliënten in 
Nederland. 

2.4. U richt zich primair op individuele cliënten door informatievoorziening, lotgenotencontact en 
belangenbehartiging. Dat doet u vanuit het perspectief van de cliënten zelf. 
De doelstelling van uw organisatie moet zijn gericht op de versterking van de positie van de door de organisatie 
vertegenwoordigde patiënten of gehandicapten in de Nederlandse samenleving. 

2.5. U mag zich naast cliënten ook richten op ouders of kinderen of hun wettelijke vertegenwoordigers. 
In aanvulling op punt 2.4 mag u zich ook richten op de ouders of kinderen of hun wettelijke vertegenwoordigers. 
Dat komt vooral voor wanneer cliënten vanwege de aard van de aandoening of beperking structureel niet in staat 
zijn om zelfstandig gebruik te maken van lotgenotencontact en informatievoorziening. 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-40257.html


2.6 U heeft minstens 100 leden of donateurs die minimaal € 25 per persoon per jaar bijdragen. 
Uw organisatie moet een vaste achterban hebben. In geval van een vereniging moet sprake zijn van leden en 
eventueel donateurs, in geval van een stichting van donateurs. Tenminste een gedeelte van uw leden en/of 
donateurs moeten natuurlijke personen zijn. Het is de bedoeling dat uw leden en/of donateurs zelf – jaarlijks – een 
financiële bijdrage leveren aan de instandhouding van uw organisatie. 

3 Inhoudelijke criteria voor nieuwe pg-organisaties 
Als u in het voorgaande jaar geen instellingsubsidie hebt ontvangen dan moet u aan de inhoudelijke criteria 
voldoen om aanspraak te kunnen maken op de subsidie. U moet aantonen dat: 
 U afgelopen twee jaar zelfstandig heeft gefunctioneerd zonder subsidie op grond van het beleidskader. 

Hierbij heeft u voor uw achterban activiteiten ontplooid op het terrein van lotgenotencontact, 
informatievoorziening en/of (aandoeningsspecifieke) belangenbehartiging. 

 De aandoening is niet al door een andere gesubsidieerde patiënten- en gehandicaptenorganisatie 
vertegenwoordigd. In dit overzicht staan de organisaties die het afgelopen jaar instellingsubsidie hebben
ontvangen. 

4 Aan te leveren documenten voor nieuwe pg-organisaties 
Aan pg-organisaties die voor het eerst een subsidie aanvragen wordt gevraagd om een aantal documenten aan te 
leveren bij het aanvraagformulier. Met deze documenten wordt aangetoond dat men aan de drempel- en de 
organisatiecriteria voldoet. 

 4.1. Zelfstandig functioneren 
U geeft aan dat u zonder (VWS-)subsidie op grond van het beleidskader hebt gefunctioneerd en dat u voor uw 
achterban activiteiten heeft ontplooid op het terrein van lotgenotencontact, informatievoorziening en/of 
(aandoening specifieke) belangenbehartiging. 
Dit kunt u doen door bijvoorbeeld de jaarverslagen van de twee voorgaande boekjaren aan te leveren. Als de 
jaarverslagen nog niet beschikbaar zijn dan kunt u een financieel overzicht meesturen. Let bij dit laatste wel op dat 
u kunt aantonen dat uw instelling gedurende tenminste 24 maanden voorafgaande aan het jaar waarop de 
subsidieaanvraag betrekking heeft zelfstandig heeft gefunctioneerd zonder (VWS-) subsidie. Daarbij moet ook 
aangetoond worden dat u voor uw achterban activiteiten heeft ontplooid op het terrein van lotgenotencontact, 
informatievoorziening en/of (aandoening specifieke) belangenbehartiging. 

4.2. Uniciteit van aandoening  
U moet aantonen dat de aandoening of daarmee samenhangende beperking niet door een reeds gesubsidieerde 
pg-organisatie wordt vertegenwoordigd. In dit overzicht staan de organisaties die het afgelopen jaar 
instellingsubsidie hebben ontvangen. 
Subsidieverlening is namelijk alleen mogelijk als er geen andere pg-organisatie is die in het voorafgaande jaar 
reeds een instellingssubsidie op grond van het beleidskader heeft ontvangen en zich richt op dezelfde, een 
verwante of een vergelijkbare aandoening of beperking, of zich richt op een bredere doelgroep die qua 
werkterrein overlappend is. 

4.3. Recente statuten  
U moet de meest recente statuten van uw instelling aanleveren. Hiermee toont u aan dat uw daadwerkelijke 
activiteiten primair en rechtstreeks op individuele cliënten richt, onder meer via informatievoorziening, 
lotgenotencontact en/of belangenbehartiging. Dit doet uw organisatie vanuit het perspectief van de cliënten zelf, 
rekening houdend met hun specifieke aandoening- of beperkinggerichte behoeften, hun belangen en hun positie 
in de Nederlandse samenleving. Naast cliënten kunt u zich ook richten op familieleden in de eerste graad (ouders 
of kinderen) of hun wettelijke vertegenwoordigers. Dat komt vooral voor wanneer cliënten vanwege de aard van 
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de aandoening of beperking structureel niet in staat zijn om zelfstandig gebruik te maken van lotgenotencontact 
en informatievoorziening. Organisaties die zich uitsluitend richten op familieleden of wettelijke 
vertegenwoordigers of hun positie of belangen, zijn geen pg-organisatie in de zin van het beleidskader. 

4.4. Kopie van bankafschrift 
Alleen de naam van de instelling, datum en het IBAN moeten zichtbaar zijn. In verband met de privacy alle andere 
gegevens onzichtbaar maken. 

4.5. Overige documenten 
Als met de statuten en jaarrekening nog niet is aangetoond dat u aan alle drempel- en organisatiecriteria voldoet 
dan moet u de aanvraag aanvullen met extra documentatie. Zie ook de omschrijving van de drempelcriteria (punt 
1) en de organisatiecriteria (punt 2). 

5 Backoffice 
Door de backoffice taken onder te brengen in een samenwerkingsverband (variant 1) of uit- of in te besteden 
(variant 2) kunt u in aanmerking komen op een aanvulling op de subsidie. De varianten worden hieronder 
uitgelegd. 
Voor deze aanvulling moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Onder de backoffice worden taken verstaan 
die betrekking hebben op: 

A. Bestuursondersteuning
 Landelijk coördinatiepunt en vast postadres van de pg-organisatie; 
 Secretariaatsfunctie die de post en het e-mailverkeer verzorgt; 
 Aanspreekpunt als 1e lijnsopvang; 
 Beschikbaarheid tijdens werkdagen; 
 Verzorgen van archief en opslagruimte; 
 Opstellen van periodieke rapportages, dashboards ten behoeve van het bestuur van de pg-organisatie over 

zaken als de financiën, ledenbestand. 

Deze taken zijn verplicht voor variant 1 en facultatief voor variant 2. 

B. Leden-/ donateuradministratie 
 Verzorgen digitale ledenadministratie: in- en uitschrijven, mutaties; 
 Verzorgen donateuradministratie: in- en uitschrijven, mutaties; 
 Verzorgen contributieadministratie; 
 Facturatie digitaal en via acceptgirokaart; 
 Correspondentie over betalingen lidmaatschap; 
 Ondersteuning bij vragen over de administratie; 
 Welkomstinformatie. 

C. Salarisadministratie 
Deze eis geldt uiteraard alleen als u iemand in dienst heeft of iemand bij u gedetacheerd is. Als dit het geval is gaat
het om het verzorgen van de digitale salarisadministratie daarvoor. 

D. Financiële administratie 
 Verzorgen boekhouding, verzorgen jaarrekening en jaarverslag; 
 Samenstellen financiële jaarstukken voor VWS-subsidie. 

E. Digitaal werken
 Bieden van een dataopslag- en synchronisatiedienst die organisaties onder andere kunnen gebruiken voor het

maken van websites; 



 Verzorgen van abonnement op ondersteunend softwarepakket, van thuis uit toegankelijk voor het bestuur 
van de pg-organisatie en met de geëigende autorisatie lees- of werkfuncties, bijvoorbeeld gedeelde e-mail, 
opslag en archivering, bewerken, delen van bestanden, chatten; 

 Telefonische helpdesk voor problemen met abonnement. 

F. Communicatie 
 Vormgeving en verzending van drukwerk; 
 Vormgeving en verzending van voorlichtingsmateriaal. 
Het kan zijn dat er overlap is tussen de backoffice taken waarvoor u een aanvulling op de subsidie wilt aanvragen 
en sommige activiteiten die u in het aanvraagformulier gaat opgeven, bijvoorbeeld onder communicatie. Dit is niet
erg. Let er wel op dat u bij de aanvraag niet dezelfde kosten twee keer opvoert. 

Variant 1: Backoffice taken in eigen beheer onderbrengen in een samenwerkingsverband 
 Taken A t/m F moeten worden ondergebracht in het samenwerkingsverband. Uitzondering hierop is taak C

(salarisadministratie) als er geen sprake is van betaalde medewerkers; 
 Alle backoffice taken A t/m F  worden op een adequate wijze uitgevoerd waarbij er sprake is van voldoende 

gekwalificeerde medewerkers; 
 Het onderlinge samenwerkingsverband beschikt over rechtspersoonlijkheid; 
 Onafhankelijkheid is gewaarborgd. Er is sprake van een aparte vereniging of stichting en in de statuten staan

het doel en de samenwerkingsvormen beschreven; 
 Het samenwerkingsverband fungeert ten behoeve van de aangesloten organisaties als landelijk 

aanspreekpunt voor patiënten en gehandicapten dat op werkdagen goed bereikbaar is; 
 Organisaties die hun krachten bundelen in een samenwerkingsverband komen in aanmerking voor een

aanvulling van €15.000. 

Variant 2: Backoffice taken uit - en/of inbesteden  
 Taken B t/m F moeten worden uit- en/of inbesteed. Taak A (bestuursondersteuning) is facultatief. Taak C

(salarisadministratie) is uiteraard alleen van toepassing als er sprake is van betaalde medewerkers. 
 De taken kunnen worden uitbesteed bij een of meerdere organisaties. 
 Bij uitbesteding beschikt de ondersteunende organisatie over rechtspersoonlijkheid. 
 Men kan kiezen voor inbesteding. Hierbij worden de taken (deels) uitgevoerd door maximaal twee betaalde 

krachten uit het bestuur. 
 De pg-organisatie verklaart dat er geen sprake is van belangenverstrengeling. 
 De ondersteunende organisatie(s) en/of betaalde kracht fungeren als landelijk aanspreekpunt voor patiënten

en gehandicapten. Ze zijn op werkdagen goed bereikbaar indien van toepassing. 
 Organisaties die de taken uit - en/of inbesteden komen in aanmerking voor een aanvulling van €10.000. 

6 Aan te leveren documenten voor de backoffice 
Als u aanspraak wilt maken op de aanvullende subsidie voor de gedeelde of in/ of uitbestede backoffice dan moet 
u bij uw subsidieaanvraag aanvullende bewijsstukken aanleveren. 

Variant 1 
 U toont aan dat alle backoffice taken worden ondergebracht in een aparte stichting of vereniging. Dit doet u 

door het aanleveren van de statuten van het samenwerkingsverband; 
 In de statuten staat het doel van de vereniging of stichting beschreven en ook de samenwerkingsvormen; 
 U toont aan dat uw backoffice is ondergebracht in een onderling samenwerkingsverband van pg-organisaties 

middels een verklaring van opdracht. 
of 
 U toont aan dat de samenvoeging van de backoffice in voorbereiding is met een offerte of een concreet 

uitgewerkt plan. 

https://www.dus-i.nl/subsidies/pgo/documenten/publicaties/2020/07/02/verklaring-van-opdracht---pgo


Variant 2 
 U toont aan dat uw backoffice wordt ondergebracht bij een of meerdere organisaties. Dit doet u door het 

aanleveren een verklaring van opdracht,  een offerte of een concreet uitgewerkt plan. 
en/of 
 U toont aan dat (een deel van) de backoffice taken wordt inbesteed met een verklaring van opdracht of een 

overeenkomst (dit hoeft geen arbeidsovereenkomst te zijn). In de overeenkomst moeten de backoffice-taken 
die de bestuurder uitoefent staan beschreven. 

7 Lotgenotencontact, informatievoorziening en belangenbehartiging 
In uw subsidieaanvraag kunt u activiteiten opgeven die onder een van de drie functies vallen. 

7.1. Algemeen doel lotgenotencontact 
De kern van lotgenotencontact is de mogelijkheid van (h)erkenning, bewustwording en het benutten van 
ervaringsdeskundigheid. De pg-organisatie zorgt voor een laagdrempelige manier waarop contacten en 
ervaringsuitwisseling vorm krijgen. 
Voorbeelden van activiteiten die onderdeel kunnen zijn van lotgenotencontact, zijn het uitwisselen van ervaringen 
door middel van: 
 Het organiseren van informatie- en themabijeenkomsten; 
 Cursussen en gespreksgroepen; 
 Internetfora; 
 Telefonisch contact. 

7.2. Algemeen doel informatievoorziening 
Bij informatievoorziening gaat het om het zorgen voor cliëntgerichte informatie over een specifieke aandoening 
of beperking en daarmee samenhangende zaken. Die informatie is bedoeld voor mensen met deze aandoening of 
functiebeperking en hun ouders, familieleden of anderen in de kring van hun persoonlijke levenssfeer. 
De informatievoorziening helpt een cliënt om zelf de dialoog met zorgverleners aan te gaan. Het kan een cliënt 
ook ondersteunen bij de keuze voor een bepaalde zorgaanbieder of een zorgverzekeraar. Of het helpt bij het 
maken van keuzes op het gebied van maatschappelijke participatie. 

Voorbeelden van activiteiten die onder informatievoorziening vallen, zijn: 
 Het opstellen en verspreiden van folders, brochures en nieuwsbrieven; 
 Het maken van voorlichtingsfilms; 
 Het bijdragen aan keuzegidsen; 
 Dialoogondersteuning; 
 Doorverwijzing naar de juiste instanties voor specifieke ondersteuning. 

7.3. Algemeen doel (aandoening specifieke) belangenbehartiging 
(Aandoening specifieke) belangenbehartiging gaat over het effectief invloed uitoefenen vanuit de aandoening 
specifieke belangen op onder meer beleid, aanbod en onderzoek. Invloed uitoefenen gebeurt namens een 
bepaalde groep tegenover andere partijen die van belang zijn in verband met de ziekte of functiebeperking of de 
gevolgen daarvan. 
Dit kan zich uitstrekken tot het hele terrein van gezondheidszorg, gezondheidsbescherming, 
gezondheidsbevordering en maatschappelijke zorg. 
Voorbeelden van activiteiten die onder (aandoening specifieke) belangenbehartiging vallen, zijn: 
 Het lidmaatschap van Nederlandse en Europese samenwerkingsorganisaties, platforms of koepels; 
 Het bundelen en het inbrengen van ervaringskennis in diverse overlegsituaties zoals bij aanbieders, 

verzekeraars, overheden en andere maatschappelijke organisaties; 
 Het verbeteren van de beeldvorming in de samenleving door voorlichting en bewustwording. 

https://www.dus-i.nl/subsidies/pgo/documenten/publicaties/2020/07/02/verklaring-van-opdracht---pgo
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7.4. Activiteiten die niet onder de drie functies vallen 
 Activiteiten die primair gericht zijn op studiemogelijkheden of (participeren in) wetenschappelijk onderzoek 

naar specifieke aandoeningen of beperkingen; 
 Activiteiten die samenhangen met richtlijnontwikkeling, kwaliteitstoetsing of het zelf ontwikkelen van

medisch inhoudelijke kwaliteitsindicatoren; 
 Activiteiten met een louter lokale of regionale reikwijdte. 

8 Subsidieplafond 
Het subsidieplafond is jaarlijks € 11 miljoen. Aanvragers van subsidiestroom 1 kunnen tot 1 oktober  12.00 uur 
subsidie aanvragen via de website van DUS-I. Alle op tijd ontvangen aanvragen worden getoetst aan de drempel- 
en organisatiecriteria. De aanvragen van nieuwe pg-organisaties worden in aanvulling hierop ook getoetst aan de 
criteria voor nieuwe organisaties. Als met het toewijzen van de aanvragen die aan de criteria voldoen het 
subsidieplafond zou worden overschreden, wordt voorrang gegeven aan de aanvragen van pg-organisaties die in 
voorgaande jaren al subsidie hebben gekregen. Vervolgens worden op volgorde van binnenkomst aanvragen van 
nieuwe pg-organisaties die aan de criteria voldoen toegewezen, totdat het plafond is bereikt. 

Opmerkingen 

Definitie 'nieuwe' organisatie 
Een criterium voor nieuwe organisaties om in aanmerking te komen voor subsidie is dat de organisatie 
aantoonbaar 24 maanden zelfstandig heeft gefunctioneerd en subsidiabele activiteiten heeft uitgevoerd. 
'Slapende organisaties' worden gezien als nieuwe organisaties en moeten ook voldoen aan het 24-maanden 
criterium. 

Criteria bij splitsing na fusie 
Het beleidskader stimuleert het fuseren van subsidie ontvangende pg-organisaties. Daarom kan de fusie 
organisatie aanspraak maken op de som van de oude subsidiebedragen. 
Om versplintering tegen te gaan geldt bij een splitsing dat de rechtsopvolgers weer als nieuwe organisaties 
worden aangemerkt. Dit geldt voor zowel een splitsing van organisaties die samenwerken binnen een federatieve 
structuur vallen als bij splitsing van juridisch gefuseerde organisaties. 

https://www.dus-i.nl/subsidies/pgo
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