
Verordening van Provinciale Staten van Utrecht van 19 mei 2008, 2008INT219334, tot 
subsidiëring van de thema’s Integratie & Participatie en Onderwijs & Arbeidsmarkt 
binnen de Sociale Agenda 2008-2011 (Subsidieverordening Sociale Agenda 2008-2011 
Provincie Utrecht) 
 

Provinciale Staten van Utrecht; 
 
Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 25 maart 2008, nr. 2008INT219089;

Gelet op de artikelen 143 en 145 van de Provinciewet; 
 
Overwegende dat provinciale staten het wenselijk achten om activiteiten te stimuleren die 
bijdragen aan sociale cohesie, ontmoeting en actief burgerschap, integratie in het onderwijs, 
de aanpak van voortijdig schoolverlaten, de aanpak van jeugdwerkloosheid, de toeleiding 
van meer mensen naar werk en het verminderen van laaggeletterdheid; 
 
Besluiten: 
 

HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN 

Artikel 1 Begripsbepalingen 
 
In deze verordening wordt verstaan onder: 
a. gedeputeerde staten: gedeputeerde staten van Utrecht;  
b. project: geheel van activiteiten zoals vastgelegd in het bij de subsidie-aanvraag 
ingediende projectplan,  
c. dialoogproject: het toepassen van de landelijke methodiek 'Dag van de Dialoog’. 
 

Artikel 2 Algemene subsidieverordening provincie Utrecht 1998 

De Algemene subsidieverordening provincie Utrecht 1998 is van toepassing. 
 

Artikel 3 Subsidie-ontvanger 

1. Subsidie kan worden verstrekt aan een rechtspersoon. 
2. Subsidie voor dialoogprojecten kan slechts worden verstrekt aan gemeenten. 
 

Artikel 4 Activiteiten  

1. Gedeputeerde staten kunnen subsidie verstrekken voor projecten die vallen binnen de 
volgende thema’s: 
a. integratie en participatie; en  
b. onderwijs en arbeidsmarkt. 
2. De thema’s bedoeld in het eerste lid zijn uitgewerkt in het uitvoeringsprogramma Sociale 
Agenda 2008-2011 zoals vastgesteld door provinciale staten op 19 mei 2008. 
3. Een project als bedoeld in het eerste lid voldoet aan de volgende criteria: 

a. uit de aanvraag blijkt dat het project bijdraagt aan het bereiken van de 
maatschappelijke effecten zoals geformuleerd in het uitvoeringsprogramma Sociale 
Agenda 2008-2011 van de provincie Utrecht;



b. uit de aanvraag blijkt, indien van toepassing, een relatie met het lokale beleid op het 
gebied van integratie en participatie en/of onderwijs en arbeidsmarkt; 

c. in de aanvraag wordt de samenwerking met (boven)lokale partners duidelijk 
omschreven; 

d. de begroting (financiering) van het project is na dan wel op zeer korte termijn na de 
subsidieverlening sluitend. 

 

Artikel 5 Hoogte subsidie 

1. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten van het project. 
2. De subside wordt slechts verstrekt indien de toepassing van het bepaalde in het eerste lid  
minimaal € 10.000,- bedraagt.  
3. In aanvulling op het bepaalde in het eerste lid, bedraagt de subsidie voor dialoogprojecten 
maximaal € 25.000,-. 
4. In bijzondere gevallen kunnen gedeputeerde staten afwijken van het bepaalde in het 
eerste lid.  
 

Artikel 6 Subsidiabele kosten 

1. Tot de subsidiabele kosten behoren de eenmalige kosten van de ontwikkeling en realisatie 
van een project.  
2. Tot de subsidiabele kosten behoren in ieder geval geen exploitatiekosten. 
 

Artikel 7 Subsidieplafond 
 
1. In onderstaand overzicht zijn de subsidieplafonds voor de periode 2008-2011 voor de 
subsidie bedoeld in artikel 4 opgenomen.  
2. In onderstaand overzicht zijn de subsidieplafonds voor de periode 2008-2011 voor de 
subsidie bedoeld in artikel 4 verdeeld over subthema’s.  
3. De eerste aanvraagperiode sluit op 1 juli 2008.  
4. Als het subsidieplafond van een van de (sub)thema’s binnen een aanvraagperiode niet 
wordt bereikt, dan wordt het restant toegevoegd aan het plafond van een ander (sub)thema. 
5. Wordt het plafond in het betreffende jaar niet bereikt, dan wordt het restant toegevoegd 
aan het jaar daarop volgend. 
6. Indien gedeputeerde staten toepassing geven aan het bepaalde in artikel 8, tweede lid, 
kunnen zij voor die nieuwe termijn dan wel nieuwe termijnen een subsidieplafond dan wel 
subsidieplafonds vaststellen. 

2008 2009 2010 2011 totaal 

Integratie en participatie 

Sociale cohesie, ontmoeting 

en actief burgerschap 

 

€ 160.000 

 

€ 220.000 

 

€ 220.000 

 

€ 200.000 

 

€ 800.000 

Integratie in onderwijs € 160.000 € 220.000 € 220.000 € 200.000 € 800.000 

Onderwijs en arbeidsmarkt 

Aanpak vsv € 600.000 €  800.000 € 640.000 € 200.000 € 2.240.000 

Aanpak jeugdwerkloosheid € 600.000 €  800.000 € 640.000 € 200.000 € 2.240.000 

Arbeidsmarkt € 320.000 € 480.000 € 320.000 € 240.000 € 1.360.000 

Laaggeletterdheid € 120.000 € 120.000 € 120.000 € 80.000 € 440.000 



7. Indien door verstrekking van de subsidie het subsidieplafond zou worden overschreden, 
vindt de verdeling van het beschikbare subsidiebedrag plaats op basis van de volgende 
criteria en bijbehorende wegingsfactoren;  

a. de mate waarin het project bijdraagt aan de maatschappelijke effecten uit het 
uitvoeringsprogramma Sociale Agenda 2008-2011 provincie Utrecht (wegingsfactor 
30); 

b. de mate waarin gebruik gemaakt wordt van eerder of elders opgedane ervaringen 
(wegingsfactor 20); 

c. de mate waarin op een actieve wijze de resultaten en de opgedane kennis gedeeld 
worden (wegingsfactor 15). 

d. de mate waarin samengewerkt wordt met partners uit diverse maatschappelijke 
geledingen (wegingsfactor 15); 

e. de mate waarin het project samenhang aanbrengt tussen verschillende onderwerpen 
die in het uitvoeringsprogramma benoemd worden (wegingsfactor 10); 

f. de spreiding van de projecten over verschillende subsidieaanvragers (wegingsfactor 
10). 
 

HOOFDSTUK 2 DE AANVRAAG OM SUBSIDIE 
 

Artikel 8 De aanvraag om subsidie 
 
1. Een aanvraag om subsidie kan worden ingediend voor 1 juli 2008.   
2. Gedeputeerde staten kunnen een volgende indieningsdatum vaststellen die gelegen is na 
1 juli 2008. 
3. De aanvraag om subsidie wordt ingediend door middel van het door gedeputeerde staten 
vastgestelde formulier voor het indienen van aanvragen en het verstrekken van gegevens als 
bedoeld in artikel 4:4 van de Algemene wet bestuursrecht.  
4. Bij de aanvraag wordt, in afwijking van artikel 10, tweede lid, van de Algemene 
subsidieverordening provincie Utrecht 1998, in ieder geval een projectplan met de volgende 
gegevens verstrekt: 

a. een bestedingsvoorstel waarin omschreven wordt welke investering door de 
aanvrager(s) zelf wordt gedaan en welke bijdrage gevraagd wordt van de provincie; 

b. een voorstel op welke wijze en volgens welke planning het project na de startfase 
wordt geïmplementeerd in de organisatie (indien van toepassing); 

c. een voorstel hoe het project en de resultaten ervan gevolgd en vastgelegd worden; 
d. een voorstel op welke wijze de resultaten van het project overdraagbaar gemaakt 

worden. 
 

Artikel 9        Weigeringsgronden  
 
De subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien: 
a. het project niet voldoet aan de criteria bedoeld in artikel 4, derde lid;  
b. niet is voldaan aan de formele eisen bedoeld in artikel 8; 
c. het subsidieplafond bereikt is.  
 

Artikel 10 Verplichtingen subsidie-ontvanger 

1. Het project start binnen zes maanden na de dag van verzending van de beschikking tot 
subsidieverlening. 
2. De subsidie-ontvanger maakt schriftelijk melding van de start van het project.   



3. Het project is uiterlijk na drie jaar na de dag van verzending van de beschikking tot 
subsidieverlening afgerond. 
4. De subsidie-ontvanger levert tenminste eenmaal per jaar een bijdrage aan de digitale 
nieuwsbrief van de provincie Utrecht. 
 

HOOFDSTUK 3 VASTSTELLING SUBSIDIE 

Artikel 11 De aanvraag om vaststelling van de subsidie 

1. In afwijking van artikel 16 van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht 1998 
wordt de aanvraag om vaststelling van de subsidie ingediend uiterlijk 1 april van het jaar 
volgend op de afronding van het project.  
 
2. Bij de aanvraag om vaststelling van de subsidie worden in ieder geval de volgende 
gegevens verstrekt:  
a. een inhoudelijke rapportage over het project, met daarin een overzicht van de activiteiten, 
de resultaten van het project en de verschillen ten opzichte van het projectplan dat is 
overgelegd bij de aanvraag om subsidie; 
b. een financiële rapportage (begroting en afrekening). 
 

Artikel 12 Beslistermijn 

1. Gedeputeerde staten beslissen binnen 8 weken op de aanvraag om vaststelling van de 
subsidie. 
2. Gedeputeerde staten kunnen de beslistermijn, bedoeld in het eerste lid, met 8 weken 
verlengen. 
 

HOOFDSTUK 4 OVERIGE EN SLOTBEPALINGEN 
 

Artikel 13 Voorschotverlening 

Gedeputeerde staten kunnen een voorschot tot maximaal 90 procent van het subsidiebedrag 
verlenen. 
 

Artikel 14 Inwerkingtreding 
Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het 
Provinciaal blad waarin zij wordt geplaatst. 
 

Artikel 15 Citeertitel 

Deze verordening wordt aangehaald als: Subsidieverordening Sociale Agenda 2008-2011 
provincie Utrecht. 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering van 19 mei 2008. 
 
Voorzitter, 
 
Griffier, 



Toelichting bij verordening van Provinciale Staten van Utrecht van 19 mei 2008,  
2008INT219334, tot subsidiëring van de thema’s Integratie & Participatie en Onderwijs & 
Arbeidsmarkt binnen de Sociale Agenda 2008-2011 
 
Achtergrond 
Deze regeling maakt deel uit van het uitvoeringsprogramma Sociale Agenda 2008-2011. Met 
dit programma wil de provincie Utrecht de sociale pijler van haar beleid versterken. De 
aandacht gaat daarbij vooral uit naar kwetsbare groepen. Samen met gemeenten, 
maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven werkt de provincie aan projecten die 
gericht zijn op het verminderen of oplossen van urgente maatschappelijke problemen. In het 
uitvoeringsprogramma Sociale Agenda 2008-2011 staan twee thema’s centraal: Integratie & 
Participatie en Onderwijs & Arbeidsmarkt. Het uitvoeringsprogramma sluit nauw aan bij de 
ambities uit het collegeprogramma van Gedeputeerde Staten. Als provincie hebben we op 
deze onderwerpen geen formele verantwoordelijkheid. We hanteren de filosofie dat we als 
overheden moeten samenwerken waar dat kan. Bij het realiseren van onze ambities gaan 
we dan ook uit van de vraag hoe we gemeenten, onderwijsinstellingen en maatschappelijke 
partners kunnen ondersteunen in het uitvoeren van hun (wettelijke) taken en hoe we de 
maatschappelijke effecten van hun inspanningen kunnen vergroten. Vanuit die rol willen we 
de uitvoering van beleid faciliteren, het tot stand komen van nieuwe initiatieven bevorderen, 
goede voorbeelden verspreiden en zoveel mogelijk knelpunten helpen oplossen. 
 
De regeling voorziet in de mogelijkheid subsidie te verstrekken voor projecten die gericht zijn 
op:  

- meer duurzame contacten tussen verschillende etnische bevolkingsgroepen; 
- integratie in het onderwijs; 
- de aanpak van voortijdig schoolverlaten; 
- de aanpak van jeugdwerkloosheid; 
- toeleiding naar de arbeidsmarkt 
- het verminderen van laaggeletterdheid. 

 
De subsidie wordt verstrekt in de vorm van een eenmalige financiële bijdrage en is bedoeld 
voor de ontwikkeling en realisatie van een project. De subsidie bedraagt maximaal 50% van 
de subsidiabele kosten van het project met een minimum van € 10.000,-. De overige kosten 
dienen door de subsidie-aanvrager(s) gefinancierd of georganiseerd te worden. 
 



Artikelsgewijze toelichting 
 
Artikel 1 
b. Bij ‘project’ kan het gaan om een groot scala aan activiteiten. De provincie Utrecht wil niet 
voorschrijven welke activiteiten voor subsidiëring in aanmerking komen (zie ook artikel 6). 
Wel wordt gevraagd om aan de hand van een projectplan inzicht te geven in de activiteiten 
die met de inzet van de middelen van de provincie Utrecht worden uitgevoerd.   
c. De 'Dag van de Dialoog' is een instrument om burgers met elkaar in gesprek te brengen 
aan dialoogtafels en kennis te laten maken met elkaars culturen. We beogen daarbij dat 
mensen duurzaam contact met elkaar leggen op basis van gezamenlijke gespreksthema’s. 
 

Artikel 3 
De provincie wil partijen ondersteunen bij het ontwikkelen en realiseren van een project. We 
denken hierbij aan gemeenten, schoolbesturen/ -directies, (vertegenwoordigers uit) het 
bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, sociale partners en kenniscentra. De provincie 
wil met deze subsidieregeling geen partijen uitsluiten voor deelname. Uitzondering vormen 
de dialoogprojecten, waarvoor alleen gemeenten een subsidie-aanvraag kunnen indienen.  
 

Artikel 4 
Tweede lid (en artikel 7 lid 7 a) 
In onderstaand schema zijn de maatschappelijke effecten weergegeven die de provincie 
Utrecht nastreeft op het gebied van de thema’s integratie & participatie en onderwijs & 
arbeidsmarkt. Om een volledig beeld te schetsen zijn, naast de activiteiten waar subsidie kan 
worden aangevraagd, ook de opdrachten aangegeven.  
 

Sociale cohesie, ontmoeting en actief burgerschap 
Maatschappelijk effect: In 2011 zijn meer (duurzame) contacten tussen verschillende etnische bevolkingsgroepen 
tot stand gekomen dan in 2007. De provincie Utrecht heeft hieraan bijgedragen door samenwerkingspartners te 
ondersteunen bij de (her)inrichting van openbare ruimten tot natuurlijke ontmoetingsplaats voor allochtonen en 
autochtonen, het verbreden van ontmoetingsprojecten en het bevorderen van actief burgerschap. 
Onderwerp en activiteiten provincie indicatoren financieringssystematiek 
Verspreiden goede voorbeelden - 5 nieuwsbrieven per jaar - opdracht 

bevorderen sociale cohesie in de wijk 
- zet bestaande afspraken rond 

herinrichting voort; 
- ondersteunt gezamenlijke initiatieven 

gericht op bevorderen sociale cohesie en 
(her)inrichting van openbare ruimten; 

- in 2008 afronding van projecten in 
Zeist, Maarssen en Leidsche Rijn. 

- ten minste 4 gesubsidieerde 
projecten in 2008/2009 

- subsidie 

- subsidie 

stimuleren van ontmoeting en actief 
burgerschap 
- verbreedt de Dag van de Dialoog; 

- ondersteunt gezamenlijke initiatieven om 
actief burgerschap te bevorderen; 

- ondersteunt projecten om de eigen 
kracht van inwoners te vergroten; 

- Dag van de Dialoog in ten minste 
6 gemeenten in 2008/2009 

- ten minste 5 gesubsidieerde 
projecten in 2009 

- ten minste 4 gesubsidieerde 
projecten in 2008/2009 

- subsidie 

- subsidie 

- subsidie 

zicht op vraag en kwaliteit aanbod 
- inventariseert ondersteuningsbehoeften ; 
- ontwikkelt samen met gemeenten en 

partners een provinciale toolkit integratie; 

- werkconferentie in 2008 
- ontwikkelde toolkit in 2009 - opdracht 



Integratie in het onderwijs 
Maatschappelijk effect: In 2011 zijn meer (duurzame) contacten tussen verschillende etnische bevolkingsgroepen 
op en via scholen tot stand gekomen dan in 2007. De provincie Utrecht heeft hieraan bijgedragen door 
samenwerkingspartners te ondersteunen bij het bevorderen van integratie in het primair en voortgezet onderwijs. 
Onderwerp en activiteiten provincie indicatoren financieringssystematiek 
Verspreiden goede voorbeelden - 5 nieuwsbrieven per jaar - opdracht 
bevorderen van integratie tussen 
leerlingen en ouders 
- ondersteunt gezamenlijke initiatieven om 

integratie en actief burgerschap in het 
onderwijs te bevorderen;  

- monitort gezamenlijke initiatieven; 

- ten minste 5 gesubsidieerde 
projecten in 2008/2009 

- monitorrapportage in 2010 

- subsidie 

- opdracht 
bewust kiezen 
- ondersteunt initiatieven om bewust 

kiezen te bevorderen; 
- ten minste 4 gesubsidieerde 

projecten in 2008/2009 
- subsidie 

ondersteunen scholen in profilering 
- ondersteunt initiatieven van scholen 

gericht op profilering (vwb integratie); 
- ten minste 2 gesubsidieerde 

projecten in 2008/2009 
- subsidie 

voortzetten Van Domino naar Stratego 
- zet project samen met betrokken 

gemeenten en scholen voort; 
- onderzoekt professionalisering lokale 

monitoring; 

- ten minste 3 bijeenkomsten per 
jaar 

- onderzoeksrapportage in 2009 - opdracht 

Aanpak voortijdig schoolverlaten 
Maatschappelijk effect: In 2011 hebben meer jongeren een startkwalificatie behaald dan in 2007. De provincie 
Utrecht heeft hieraan bijgedragen door samenwerkingspartners te ondersteunen bij het bevorderen van een 
bewuste school- en beroepskeuze en doorlopende schoolloopbanen, het verbeteren van de registratie en het 
vergroten van de effectiviteit van hun aanpak. 
onderwerp en activiteiten provincie indicatoren financieringssystematiek 
verspreiden goede voorbeelden - 5 nieuwsbrieven per jaar - opdracht 

bewust kiezen voor opleiding en beroep 
- ondersteunt gezamenlijke initiatieven om 

bewust kiezen te bevorderen; 
- ondersteunt en verbreedt initiatieven 

gericht op ‘maatwerk’ voor vsv-ers; 

- ten minste 5 gesubsidieerde 
projecten in 2008/2009 

- ten minste 3 gesubsidieerde 
projecten in 2008/2009 

- subsidie 

- subsidie 

aansluiting schoolloopbaan 
- ondersteunt initiatieven gericht op 

verbetering aansluiting; 
- maakt met scholen en bedrijfsleven 

afspraken over tegengaan groenpluk en 
begeleiding op de werkvloer; 

- ondersteunt buddyprojecten; 

- ondersteunt projecten gericht op het 
behalen van een startkwalificatie via EVC 

- ten minste 5 gesubsidieerde 
projecten in 2008/2009 

- ten minste 5 concrete afspraken 
in 2008/2009;  

- ten minste 3 gesubsidieerde 
projecten in 2008/2009 

- ten minste 3 gesubsidieerde 
projecten in 2008/2009 

- subsidie 

- subsidie 

- subsidie 

registreren verzuim en uitval  
sluitende registratie 
- voert overleg over knelpunten en 

oplossingen registratie; 
- onderzoekt mogelijkheden uniformiteit 

procedure;  
- ondersteunt ontwikkeling regionale 

bureaus leerplicht/ RMC; 
verzuimmelding 

- ten minste 2 bijeenkomsten in 
2008 

- onderzoek in 2008 

- ten minste 3 gesubsidieerde 
projecten in 2008/2009 

- opdracht 

- subsidie 



- ondersteunt RMC-regio Amersfoort  bij 
verbreding verzuimconvenant; 

- ondersteunt gemeenten en scholen bij 
methodiekontwikkeling; 

- gesubsidieerd project in 2008 

- ten minste 4 gesubsidieerde 
projecten in 2008/2009 

- subsidie 

- subsidie 

effectieve aanpak 
- ondersteunt RMC-regio Amersfoort bij 

analyseren aanpak; 
- ondersteunt initiatieven om effectiviteit 

aanpak te vergroten; 

- gesubsidieerd project in 2008 

- ten minste 3 gesubsidieerde 
projecten in 2008/2009 

- subsidie 

- subsidie 

beschikbaar budget 2008 – 2011  € 2.800.000 

Aanpak jeugdwerkloosheid 
Maatschappelijk effect: In 2011 is het aandeel jongeren1 dat werkt of naar school gaat (of beide combineert), 
toegenomen ten opzichte van 2007. De provincie Utrecht heeft hieraan bijgedragen door samenwerkingspartners te 
ondersteunen bij de invulling van stages en leerwerkbanen en door een sluitende aanpak rond leren en werken te 
bevorderen. 
onderwerp en activiteiten provincie indicatoren financieringssystematiek 
verspreiden goede voorbeelden - 5 nieuwsbrieven per jaar - opdracht 

stage-/leerwerkplaatsen 
uitbreiding aanbod 
- ondersteunt initiatieven om meer 

jongeren via leerbaan of leerwerkplaats 
aan de slag te helpen; 

- onderzoekt in welke sectoren uitbreiding 
nodig is;  

- onderzoekt mogelijkheid uitbreiding 
leerwerkplaatsen via aanbestedings-
voorwaarden provincie Utrecht; 

bevorderen match 
- ondersteunt gezamenlijke initiatieven 

gericht op betere aansluiting; 
- ondersteunt gezamenlijke initiatieven 

gericht op verbeteren organisatie stages; 

- ten minste 5 gesubsidieerde 
projecten in 2008/2009 

- inventarisatie in 2008 en 
update in 2010 

- onderzoek in 2008 

- ten minste 5 gesubsidieerde 
projecten in 2008/2009 

- ten minste 1 gesubsidieerd 
project in 2008/2009 

- subsidie 

- opdracht 

- opdracht 

- subsidie 

- subsidie 

sluitende aanpak 
regionale aanpak harde kern 
- inventariseert aard/omvang doelgroep; 
- ondersteunt initiatieven gericht op 

ondersteuning harde kern; 
- overlegt over verbreding initiatieven 

Utrecht, Zeist, Amersfoort; 
sectorale aanpak 
- maakt prognose verwachte tekorten op 

arbeidsmarkt; 
- ondersteunt gezamenlijke initiatieven 

voor bevorderen instroom opleidingen; 

- inventarisatie in 2008 
- ten minste 5 gesubsidieerde 

projecten in 2008/2009 

- prognose in 2008 en update in 
2010 

- ten minste 2 gesubsidieerde 
projecten in 2008/2009 

- opdracht 
- subsidie 

- opdracht 

- subsidie 

Arbeidsmarkt 
Maatschappelijk effect: In 2011 wordt het beschikbare arbeidspotentieel in de provincie Utrecht beter benut dan in 
2007. De provincie Utrecht heeft hieraan bijgedragen door samenwerkingspartners te ondersteunen bij regionaal 
arbeidsmarktbeleid en sectorgerichte samenwerking, door de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen te 
bevorderen en ondernemerschap te stimuleren.  
onderwerp en activiteiten provincie indicatoren financieringssystematiek 
verspreiden goede voorbeelden - 5 nieuwsbrieven per jaar - opdracht 

1 Hierbij gaat het om het aandeel jongeren ten opzichte van het totaal aantal jongeren. 



stimuleren regionaal arbeidsmarktbeleid 
- ondersteunt ontwikkeling regionaal 

arbeidsmarktbeleid; 
- ten minste 3 gesubsidieerde  

projecten in 2008/2009 
- subsidie 

sectorgerichte samenwerking gemeenten, 
onderwijs en bedrijfsleven 
- brengt verwachte ontwikkelingen op de 

arbeidsmarkt in kaart; 
- ondersteunt ontwikkeling en voortzetting 

gilden en verbreedt concept; 
- ondersteunt initiatieven gericht op 

sectorale samenwerking; 
- ondersteunt initiatieven gericht op 

vernieuwing van en instroom in 
tekortsectoren; 

- ondersteunt initiatieven gericht op 
verbeteren imago ‘vakmanschap’; 

- inventarisatie in 2009 

- ten minste 4 gesubsidieerde 
projecten in 2008/2009 

- ten minste 4 gesubsidieerde 
projecten in 2008/2009 

- ten minste 2 gesubsidieerde 
projecten in 2008/2009 

- ten minste 2 gesubsidieerde 
projecten in 2008/2009 

- opdracht 

- subsidie 

- subsidie 

- subsidie 

- subsidie 

bevorderen arbeidsparticipatie 45-
plussers, allochtone vrouwen en 
vluchtelingen 
- onderzoekt animo uitvoering AWM en 

alternatieven; 
- bevordert arbeidsparticipatie allochtone 

vrouwen en vluchtelingen; 
- ten minste 3 gesubsidieerde 

projecten in 2008/2009 
- subsidie 

stimuleren ondernemerschap via het 
onderwijs 
- ondersteunt ontwikkeling curriculum 

‘ondernemerschap’; 
- bevordert aandacht voor 

ondernemerschap; 

- ten minste 1 gesubsidieerd 
project in 2008/2009 

- ten minste 1 gesubsidieerd 
project in 2008/2009 

- subsidie 

- subsidie 

Verminderen van laaggeletterdheid 
Maatschappelijk effect: in 2011 is de laaggeletterdheid in de provincie Utrecht ten opzichte van 2007 verder 
teruggedrongen. De provincie Utrecht heeft hieraan bijgedragen door samenwerkingspartners te ondersteunen in 
het bereiken van de doelgroep en het bevorderen van deelname aan cursussen.  
onderwerp en activiteiten provincie indicatoren financieringssystematiek 
verspreiden goede voorbeelden - 5 nieuwsbrieven per jaar - opdracht 

bereiken van de doelgroep 
- actualiseert cijfers; 
- geeft aanjager opdracht voor 

samenhangende aanpak 
laaggeletterdheid; 

- ondersteunt gezamenlijke initiatieven om 
bereik te vergroten; 

- geactualiseerde cijfers in 2008 
- opdracht en plan van aanpak 

in 2008 

- ten minste 3 gesubsidieerde 
projecten in 2008/2009  

- opdracht 
- opdracht 

- subsidie 

bevorderen deelname aan cursussen 
- ondersteunt initiatieven om deelname  te 

vergroten;  
- ten minste 3 gesubsidieerde 

projecten in 2008/2009  
- subsidie 

Artikel 6 
Voor subsidie komen alle kosten in aanmerking die nodig zijn voor de ontwikkeling en 
realisatie van een project. Het kan gaan om kosten voor de inhuur van externe 
deskundigheid, het opzetten van een nieuw samenwerkingsverband, het uitvoeren van 
onderzoek en kosten voor instrumentarium. 



Het moet gaan om eenmalige kosten. Exploitatiekosten komen niet in aanmerking en zijn 
dan ook expliciet uitgesloten.  
 
Artikel 8 
De subsidie wordt verstrekt in de vorm van een eenmalige financiële bijdrage. Er is beoogd 
een resultaatgerichte regeling te maken zonder zwaar opgetuigde administratieve 
procedures.  
Bij het indienen van een subsidie-aanvraag moet gebruik worden gemaakt van een door 
gedeputeerde staten vastgesteld aanvraagformulier. Dit formulier is aan te vragen bij de 
provincie Utrecht (zie ook www.provincie-utrecht.nl).  
 
Artikel 10 
Provincie Utrecht zal een digitale nieuwsbrief ontwikkelen die frequent binnen de provincie 
en onder de samenwerkingspartners verspreid zal worden. Gevraagd wordt om tenminste 
jaarlijks een bijdrage aan deze nieuwsbrief te leveren, zodat de opgedane kennis en ervaring 
op het terrein van onderwijs & arbeidsmarkt en integratie & participatie gedeeld worden.  
 
Artikel 13 
Gedeputeerde Staten kunnen op schriftelijke aanvraag een voorschot verlenen tot maximaal 
90% van het subsidiebedrag.  

http://www.provincie-utrecht.nl/

