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SectorplanPlus 
SectorplanPlus is een opleidingssubsidie afgegeven door het ministerie van VWS. Het doel 
van SectorplanPlus is een impuls te geven aan opleidingen waarmee de tekorten op de 
arbeidsmarkt worden teruggedrongen. De subsidie is beschikbaar tot en met 2021 waarbij 
tijdvak 4 het aanstaande én laatste tijdvak betreft.  
 

Vanaf tijdvak 4 is verantwoording vereenvoudigd! 
Het ministerie van VWS heeft besloten voor kleine subsidieaanvragen (aanvragen tot 
maximaal €15.000) in tijdvak 4 de administratieve lasten te verlagen. Concreet betekent dit 
dat per opleidingsactiviteit twee verantwoordingsdocumenten worden gevraagd. In de 
praktijk blijkt dit hoofdzakelijk voor eerstelijnszorg van toepassing te zijn.  

 
Welke organisaties kunnen meedoen? 
Als je als organisatie actief bent in de sector zorg- en welzijn én wordt gefinancierd vanuit 
één van de zorgwetten (te weten: Zorgverzekeringswet, Wet Langdurige Zorg, Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning, Jeugdwet of Wet Publieke Gezondheid) is het mogelijk om 
een subsidie-aanvraag bij SectorplanPlus in te dienen. 

 
Welke opleidingen zijn subsidiabel? 
Tijdvak 4 subsidieert opleidingsactiviteiten die starten tussen 1 januari 2020 en 31 december 
2021. Er worden vier soorten opleidingsactiviteiten gericht op verschillende doelgroepen 
gesubsidieerd: 
 
1. Beroepsopleidingen (via mbo beroepsbegeleidende leerweg, hbo duaal, hbo deeltijd, mbo 
derde leerweg) zijn het meest interessant (hoogste subsidie) bij SectorplanPlus. Een 
vastgestelde lijst (bijlage 4 programma van eisen tijdvak 4) met beroepsopleidingen komen in 
aanmerking voor subsidie.  
 
2. Daarnaast worden zorginhoudelijke opleidingsactiviteiten (trainingen en cursussen) voor 
nieuw personeel (maximaal 1 jaar in dienst) gesubsidieerd. In de huisartsenzorg kan gedacht 
worden aan de cursus Praktijkmanagement in de huisartsenzorg.  
 
3. SectorplanPlus subsidieert eveneens opleidingsactiviteiten die beogen de opleidings- en 
begeleidingsvaardigheden van medewerkers te verbeteren. Dit ter ondersteuning van de 
toegenomen opleidingsinspanningen van werkgevers.  
 
4. Ten slotte is het nu ook mogelijk om subsidie aan te vragen voor opleidingsactiviteiten die 
direct of indirect bijdragen aan het behoud van “zittende” medewerkers, dan wel gericht op 
bijvoorbeeld het verbeteren van het werk- en organisatieklimaat. Indien hiervan gebruik wilt 
maken is het zinvol om hierover advies op te nemen met de regionaal projectleider 
(gegevens verderop) 
 

Wat levert het op? 
De subsidie werkt op basis van een cofinanciering. Voor de beroepsopleidingen kan 
maximaal €5.000 worden verkregen wanneer de opleiding 2 jaar lang is gevolgd. Hoe korter 
de opleiding, hoe lager de subsidie. Voor opleidingsactiviteiten anders dan 
beroepsopleidingen kan subsidie worden verkregen tot maximaal €2.000. Dit is afhankelijk 
van de werkelijke kosten die gemaakt zijn; 50 tot 70% hiervan wordt gesubsidieerd 
(afhankelijk van de grootte van de organisatie).  
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Aanvraag indienen? 
Tussen 2 en 20 december 2019 kan een subsidie-aanvraag worden ingediend via 
https://www.sectorplanplus.nl/. In januari 2020 wordt telefonisch contact gezocht om de 
aanvraag door te nemen en definitief vast te stellen. Nadien is het aan de organisatie zelf om 
te zorgen voor de verantwoording van de subsidie-aanvraag in het internetportal van de 
subsidie. Zoals eerder aangegeven is dit voor aanvragen tot €15.000 beperkt tot twee 
verantwoordingsdocumenten.  
 

Vragen en meer informatie? 
We adviseren u voorafgaand aan het indienen om telefonisch contact te zoeken met de 
regionaal projectleider van SectorplanPlus; Robin Haksteeg. Hij zal gericht advies kunnen 
geven of SectorplanPlus voor jouw organisatie van toegevoegde waarde is en waar je 
rekening mee moet houden voor het vervolg van het subsidieproces. 
 
Robin Haksteeg is bereikbaar via sectorplanplus@derotterdamsezorg.nl - 06 1430 0943. 
 
Hetgeen wat in dit document is toegelicht is een zeer beknopte weergave van het 
Programma van Eisen (PvE) van tijdvak 4 waarin nadere uitgebreide duiding en verdere 
informatie is te lezen. Dit PvE is terug te vinden op de website https://www.sectorplanplus.nl/.  
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