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1. Welkom! 
Deze brochure gaat over subsidies voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties in 
de periode 2019-2022. U leest hierin wat het gewijzigde beleidskader is dat op 29 
juni 2018 is ingegaan. Met dit beleidskader wil het kabinet de positie van cliënten in 
Nederland versterken. 

Doel?
De subsidie is bedoeld voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties die zich willen 
inzetten voor informatievoorziening, lotgenotencontact en belangenbehartiging. 
Bijvoorbeeld: door goede keuze-informatie te bieden, door mensen met dezelfde 
aandoening te ondersteunen of door u in te zetten voor een samenleving waarin 
iedereen kan meedoen. Het doel? Een toekomstbestendige cliëntenbeweging!

Meer lezen?
Kijk voor de volledige tekst op
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-32285 onder de titel: 
besluit vaststelling beleidskader inzake subsidiëring van patiënten- en 
gehandicaptenorganisaties 2019-2022. Hier staat ook de subsidie-informatie voor de 
drie koepels van patiënten- en gehandicaptenorganisaties.

2. Zijn de criteria anders?
Nee, de criteria zijn niet veranderd. Maar in de toekomst wil het kabinet de omslag 
maken van inputgerichte criteria (zoals ledenaantallen) naar criteria gericht op 
impact en bereik. Anders gezegd: het kabinet vindt het belangrijk dat het geld wordt 
besteed aan activiteiten waarmee veel cliënten worden bereikt en die veel impact 
hebben. 

Uitgangspunten en criteria
Als patiënten- en gehandicaptenorganisatie komt u in aanmerking voor subsidie als 
u een landelijk bereik heeft. Een andere voorwaarde is dat u zich richt op mensen 
met een medisch erkende aandoening. Ook is het van belang dat u zich als enige 
richt op die aandoening. U krijgt meer subsidie als u uw krachten bundelt (fusie) en 
als de backoffice wordt gedeeld.



Algemene criteria
• U heeft een administratie van leden en donateurs.
• U heeft een deugdelijke financiële administratie.
• U heeft een gedragscode met interne regels voor omgangsvormen. 
• U heeft een heldere regeling over de invloed en zeggenschap van leden, donateurs, 

stakeholders en derde partijen.
• U heeft een interne klachtenregeling. 

Criteria voor uw organisatie
• U bent een stichting of vereniging. 
• U heeft geen winstoogmerk.
• U heeft een landelijk bereik.
• U richt zich primair op individuele cliënten door informatievoorziening, 

lotgenotencontact en belangenbehartiging. Dat doet u vanuit het perspectief van 
de cliënten zelf. 

• U mag zich naast cliënten ook richten op ouders of kinderen of hun wettelijke 
vertegenwoordigers. 

• U heeft minstens 100 leden of donateurs die minimaal € 25 per persoon per jaar 
bijdragen. 

Criteria voor nieuwe organisaties
• U kunt aantonen dat u afgelopen twee jaar zelfstandig heeft gefunctioneerd 

zonder subsidie op grond van het beleidskader. 
• U kunt aantonen dat de aandoening niet al door een andere gesubsidieerde 

patiënten- en gehandicaptenorganisatie wordt vertegenwoordigd. 

Hoeveel subsidie kan worden aangevraagd?

Het basisbedrag is maximaal € 45.000 per patiënten- en gehandicaptenorganisatie. 

Aanvullend kan € 10.000 per patiënten- en gehandicaptenorganisatie worden aangevraagd bij 

een gedeelde backoffice. 

Totaal kan dus per patiënten- en gehandicaptenorganisatie met ingang van 2019 maximaal € 

55.000 subsidie worden aangevraagd. In totaal is er € 11 miljoen beschikbaar per jaar. 

Let op: bij een gedeelde backoffice wordt het aanvullende bedrag van € 10.000 één keer gegeven. 

Dus bij een fusie heeft u één keer recht op deze bonus.



3. Wat is nieuw?
Elke patiënten- en gehandicaptenorganisatie krijgt jaarlijks structureel een 
subsidiebedrag van maximaal € 45.000 (dit was € 35.000). 
Patiënten- en gehandicaptenorganisaties kunnen daarnaast structureel een 
aanvullende subsidie van € 10.000 krijgen als ze de backoffice-taken delen of 
uitbesteden. Zo kunt u zich meer toeleggen op uw kerntaken. 

Criteria als u de backoffice deelt
Als u de backoffice-taken bundelt, komt u dus in aanmerking voor € 10.000 
bovenop het basisbedrag. Hiervoor gelden de volgende criteria: 

• U kunt aantonen dat u de backoffice heeft ondergebracht. Er zijn twee 
mogelijkheden: bij een samenwerkingsverband van patiënten- en 
gehandicaptenorganisaties of bij een organisatie die patiënten- en 
gehandicaptenorganisaties ondersteunt.

• U kunt aantonen dat u alle backoffice activiteiten uitbesteedt of onderbrengt.
• U kunt aantonen dat u bezig bent met het onderbrengen van de backoffice. U kunt 

bijvoorbeeld een offerte of concreet plan laten zien. 
• Bij de aanvraag tot vaststelling verklaart u dat de backoffice is ondergebracht. 

Wat zijn backoffice-taken? 
Backoffice-taken zijn:

• Bestuursondersteuning
• Leden- en donateursadministratie
• Salarisadministratie (alleen als u personeel in dienst heeft)
• Financiële administratie
• Digitaal werken
• Communicatie

Meer weten over de criteria bij een gedeelde backoffice? 
Lees het volledige beleidskader op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/
stcrt-2018-32285 onder de titel: besluit vaststelling beleidskader inzake subsidiëring 
van patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2019-2022.



4.  Zo vraagt u subsidie aan
• U vraagt de subsidie aan bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen 

(DUS-I) van het ministerie van VWS.
• U kunt de subsidieaanvraag indienen vanaf 1 september tot uiterlijk 1 oktober 2018 

om 12:00 uur. 
• Na uw aanvraag krijgt u een ontvangstbevestiging. 
• Binnen 13 weken ontvangt u per brief een besluit. 
• U kunt bezwaar maken als u de subsidie niet krijgt toegekend.

Online aanvragen
Een week voor 1 september krijgt u een e-mail met een persoonlijke link naar het 
formulier. Het formulier komt niet op de website. Wel kunt u vanaf medio augustus 
2018 een voorbeeldversie van het aanvraagformulier op de website inzien.  

Tabblad over impact en bereik
In het aanvraagformulier zit een tabblad met vragen over impact en bereik. Dit 
tabblad is gemaakt om te polsen hoe u hierover denkt. De vragen in het online 
formulier zijn niet verplicht, maar we willen natuurlijk wel graag uw mening. Zo 
kunnen we in 2023 op andere criteria dan bijvoorbeeld het aantal leden toetsen. 

Projectsubsidie bij ZonMw
Projectsubsidies kunnen voortaan bij ZonMw worden aangevraagd. In plaats van 
vouchers komt er een samenhangend subsidieprogramma bij ZonMw. Zowel 
bestaande patiëntenorganisaties als nieuwe organisaties en netwerken kunnen 
hier subsidie aanvragen. ZonMw maakt hiervoor een nieuw subsidieprogramma 
Voor Elkaar, in samenspraak met betrokken organisaties en partijen. Najaar 2018 zal 
de eerste subsidieronde worden geopend. Kijk op www.zonmw.nl of stuur een mail 
naar participatie@zonmw.nl. 
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