
 

 

 

Checklist aanvraag gespecialiseerde cliëntondersteuning 
Hou bij het indienen van uw aanvraag rekening met onderstaande aandachtspunten en documenten. 

Formulier voor subsidieaanvraag behorend bij artikel 3.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS. 
 Is het formulier volledig ingevuld en correct ondertekend door de aanvrager? 

 Is het formulier ingediend met de juiste subsidieperiode 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2028? 

 Is het aangevraagd subsidiebedrag gelijk aan of lager dan € 81.635.000 inclusief BTW (niet verrekenbaar met de 
Belastingdienst) voor de gehele subsidieperiode? 

 Zijn in het formulier onder de activiteiten A tot en met F de zes hoofdactiviteiten opgenomen zoals genoemd in de 
regeling: 1. het opstarten van de organisatie; 2. het bieden van GCO aan ten minste 3.000 (bestaande) 
deelnemers; 3. het vormgeven van een leer- en verbeterproces; 4. de monitoring en bijdragen aan de evaluatie 
van GCO; 5 de deskundigheidsbevordering van GCO’ers; en 6. de algemene coördinatie en uitvoering, 
communicatie en risicobeheersing? 

Activiteitenplan. 
 Zijn de zes hoofdactiviteiten, zoals hierboven genoemd, herleidbaar uit het activiteitenplan? 

 Is er een gedetailleerd activiteitenplan voor de eerste 18 maanden aanwezig van 1 juli 2023 tot en  met 31 
december 2024? 

 Is er een activiteitenplan op hoofdlijnen aanwezig voor de rest van de looptijd van 1 januari 2025 tot en met 30 
juni 2028? 

Begroting en cijfermatige financiële toelichting op de begrotingsposten in overeenstemming met (de 
toelichting op) het formulier subsidieaanvraag. 
 Zijn de begrotingsposten opgenomen in het formulier volledig, sluitend en rekenkundig juist onderbouwd door 

het aanleveren van zes gespecificeerde deelbegrotingen per subsidiejaar naar de eerder genoemde 6 
hoofdactiviteiten? 

Recente jaarrekening of een balans inclusief de staat van baten en lasten bij de subsidieaanvraag. 
 Is een recente jaarrekening of balans ingeleverd? Het jaar 2021 wordt aangemerkt als een recente jaarrekening. 

Als er geen recente jaarrekening beschikbaar is, moet een overzicht van de financiële positie op het moment van 
de subsidieaanvraag worden aangeleverd. Dit kan bijvoorbeeld door een balans, ingedeeld naar Activa 
(bezittingen) en Passiva (schulden). 

Als er sprake is van een alliantie: een samenwerkingsovereenkomst van de alliantie en een overzicht met de 
taak- en rolverdeling binnen de alliantie. 
 Is het format van de samenwerkingsovereenkomst volledig en juist ingevuld en voorzien van de handtekeningen 

door de daartoe bevoegden van het samenwerkingsverband, bestaande uit de penvoerder en de andere 
organisatie(s) die de samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten met het doel uitvoering te geven aan de 
activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd en hetgeen in het beleidskader is neergelegd? 
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