
Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen 
De Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) is een expertisecentrum 

op het gebied van subsidies. DUS-I voert meer dan 110 regelingen uit voor de 

ministeries van OCW en VWS. In 2021 werd zo’n 39.000 keer subsidie verleend, 

voor een totaalbedrag van ongeveer 5,4 miljard euro.

DUS-I draagt bij aan een gezond en slim Nederland voor iedereen.

Financiën (in euro’s)

Beschikbaar 10.500.000

Aangevraagd 10.649.900

Toegekend 10.500.000 

Totale projectkosten 

Loonkosten 7.705.211

Externe inhuur 2.263.040

Materiaalkosten 531.749
Subsidieregeling extra begeleiding en nazorg mbo 2022/2023

 MBO-instellingen krijgen middelen om gediplomeerde schoolverlaters tot 27 jaar ook 
nadat ze gediplomeerd zijn te ondersteunen op weg naar werk of naar een 
vervolgopleiding.

Samenwerking:
Partners waarmee wordt samengewerkt

Invulling maatregelen
Nazorg Richt zich op

Deelnemers nazorg gediplomeerden

Aanvragen en Activiteiten
Aantal aanvragen

Aanvragen en Activiteiten:

RMC contact

Werkgevers

Centrum

Andere instanties

Anders

Beschikbaar blijven voor vragen, zowel van de gediplomeerde student, als van de gemeente en werkgever

Het met de gemeente in gesprek gaan over de ondersteuningsbehoefte van gediplomeerde studenten

(extra) Inzet op matching op werk of stage

Het maken van afspraken met gemeente(n) over een sluitend vangnet

(extra) Inzet op toeleiding naar stage of (leer)bedrijf in kansrijke sectoren

Het voeren van een exitgesprek na diplomering

Anders

Warme overdracht van school naar werk

Elkaar versterken en voorkomen  
van overlap in de inzet van middelen

Warme overdracht in de nazorg van school 
 naar de gemeentelijke dienstverlening

Anders
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  Zelfde en nieuw

*Alle 56 aanvragen richten zich op beide maatregelen. Een maatregel kon zich op meerdere soorten deelnemers richten.

Niet westerse migratie achtergrond

Bol niveau 2 opleidingen

Anders

73%

95%

84%

Vermeld is het percentage van de 56 toegekende aanvragen waarin de specifieke 
invulling van de maatregelen en kenmerken van de samenwerking genoemd zijn.
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Groningen 2775Groningen 2775

FrieslandFriesland 591441

Drenthe 80

Overijssel 1180

Gelderland 2151

Utrecht 1565

Noord-Holland 2575

Zuid-Holland 2288

Zeeland 930

Noord-Brabant 2260

Limburg 575

Landkaart spreiding deelnemers nazorg
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*De BES-eilanden hebben geen gebruik gemaakt van de subsidieregeling.




