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Beste lezer,
U heeft de subsidieaanvraag Stagefonds 2019-2020 via de online portal ingediend.
Door omstandigheden is besloten de beslistermijn voor uw aanvraag met 13
weken te verlengen. In deze brief leggen wij uit waarom.
Nederland heeft te maken met de grote gevolgen van de uitzonderlijke uitbraak
van het coronavirus COVID-19. De impact van de uitbraak en de genomen
maatregelen is enorm, zeker ook voor (subsidie ontvangende) instellingen en
organisaties op het terrein van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
In deze uitzonderlijke situatie acht het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport (VWS) het wenselijk om extra (subsidie)regelingen te treffen en zo veel
mogelijk coulant om te gaan met de VWS-subsidieregels. Dit betekent voor de
Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) van het ministerie van VWS
ook veel extra subsidiewerkzaamheden.
Zo zal het ministerie van VWS, zoals u misschien heeft vernomen, dit jaar een
bonus uitkeren. Deze bonus is bedoeld voor alle (zorg)professionals die zich extra
hebben ingezet voor patiënten en cliënten, en direct of indirect de effecten van
corona hebben ondervonden. De bonus is een blijk van waardering voor de extra
inzet en het goede werk dat zij verrichten.
DUS-I zal deze bonus uitkeren, via de vele betrokken zorgwerkgevers (ca.
10.000). DUS-I voert in het najaar tevens de subsidieregeling Stageplaatsen Zorg
II uit, met eveneens een groot aantal aanvragers (ca. 5.500). DUS-I heeft veel
extra medewerkers aangetrokken om de uitvoering van zowel de bonus- als de
Stagefondsregeling mogelijk te maken. Ondanks die inzet is het niet haalbaar om
binnen de gebruikelijke termijn op de aanvragen voor het Stagefonds te beslissen
en de subsidie uit te betalen.
Daarom is besloten deze beslistermijn voor de zekerheid met 13 weken te
verlengen, tot uiterlijk 31 maart 2021. Artikel 4 van de Subsidieregeling
stageplaatsen zorg II is op dit punt aangepast, uitsluitend voor het studiejaar
2019-2020.
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Wat betekent dit voor u?
Uiterlijk 31 maart 2021 beslist de minister over uw subsidie. De betaling van de
subsidie zal plaatsvinden in het voorjaar van 2021. DUS-I streeft ernaar om de
subsidie zo snel mogelijk vast te stellen en uit te betalen.
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Dit besluit heeft geen invloed op het voor u beschikbare subsidiebedrag. Het totale
budget van het Stagefonds is en blijft voor het studiejaar 2019-2020 in totaal
€112 mln. Het subsidiebedrag waar u recht op heeft voor het studiejaar 20192020 blijft dus gelijk en zal enkel een paar maanden later aan u worden
uitbetaald.
Evenmin gaat dit besluit ten koste van het budget voor het studiejaar 2020-2021.
Eind 2021 zal er wederom een totaalbedrag van €112 mln. worden verdeeld over
het totaal aantal stageplaatsen dat in dat studiejaar is gerealiseerd, conform de
spelregels uit de Subsidieregeling.
Meer informatie of vragen?
We hebben SBB, onze partner in de uitvoering van het Stagefonds, bereid
gevonden om nadere vragen te beantwoorden. U kunt contact opnemen met SBB
via: 088 33 80 056 of via stagefonds@s-bb.nl.
We hopen op uw begrip in deze tijd van crisis.
Met vriendelijke groet,
de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
namens deze,
het afdelingshoofd van de
Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen,

A. van Driel
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