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Dit overzicht is bedoeld als beantwoording van veel gestelde vragen.  
U kunt hieraan geen rechten ontlenen.  

De desbetreffende regelgeving is bindend. 
 
 
 
TOELICHTING OP DE REGELING GOED WERKGEVERSCHAP 
 

1. Voor wie is de subsidieregeling bedoeld?  
o Werkgevers in het openbaar bestuur en in de sectoren energie(transitie), land- en 

tuinbouw, logistiek, bouw, zorg, onderwijs, techniek en ICT, met minimaal 10 en 
maximaal 250 werknemers.   

 
2. Hoe weet ik of mijn organisatie tot één van de sectoren behoort?  
o Kijk hiervoor naar de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) code van de organisatie, zoals die 

geregistreerd staat bij de Kamer van Koophandel. Valt de SBI-code van de organisatie in 
één van de volgende sectoren? Dan is dat voor ons voldoende:  

  
• A: Landbouw, bosbouw en visserij  
• B: Winning van delfstoffen  
• C: Industrie  
• D: Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht  
• E: en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering  
• F: Bouwnijverheid  
• H: Vervoer en opslag  
• J: Informatie en communicatie  
• M: Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening  
• O: Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen  
• P: Onderwijs  
• Q: Gezondheids- en welzijnszorg  
 
3. Waarvoor kan ik subsidie ontvangen?  
o U kunt subsidie ontvangen als u maatregelen neemt voor ten minste twee van de 

volgende onderdelen, inclusief het borgen daarvan:   
a. Het ontwikkelen, verbeteren en implementeren van maatregelen die inclusie  

bevorderen;  
b. Het ontwikkelen, verbeteren en implementeren van een leercultuur;  
c. Het ontwikkelen, verbeteren en implementeren van een strategische  

personeelsplanning;   
d. Het stimuleren van de digitale vaardigheden van werknemers;   
e. Het maximaliseren van arbeidsparticipatie.  

   
Als werkgever kunt u het beste inschatten waar u nu staat, en met welke onderdelen u 
aan de slag moet voor de grootste meerwaarde voor uw organisatie.  

  
In het format projectplan “Goed Werkgeverschap” en het aanvraagformulier “Goed 
Werkgeverschap” vragen we u om onderbouwing van eventuele maatregelen. Op basis 
daarvan beoordelen wij of in hoeverre de voorgestelde maatregelen daadwerkelijk 
bijdragen aan “Goed Werkgeverschap”.   

  
4. Wat wordt bedoeld met Goed Werkgeverschap?  
o Een goede werkgever is veel meer dan wat we in de subsidieregeling benoemen. We 

bakenen het af tot het volgende: een goede werkgever heeft aandacht voor inclusie op 
de werkvloer, stimuleert een leercultuur, hanteert een strategische 
personeelsplanning of bevordert de ontwikkeling van de digitale vaardigheden 
van zijn werknemers. Ook is een goede werkgever faciliterend in het maximaliseren 
van arbeidsparticipatie: hybride banen, parttime werken mogelijk maken of meer 
uren werken stimuleren.   
 



5. Wat wordt bedoeld met inclusie?  
o Er is sprake van inclusie op de werkvloer wanneer werknemers elkaar als volwaardig 

beschouwen en gelijkwaardig behandelen. Een inclusieve organisatie maakt gebruik van 
verschillen tussen mensen en weet hier voordeel uit te halen. Elke werknemer wordt naar 
waarde geschat en kan diens talenten inzetten.  

  
Denk bijvoorbeeld aan taalondersteuning voor statushouders, begeleiding voor nieuwe 
medewerkers (met een afstand tot de arbeidsmarkt), inclusieve wervingsprocessen en 
culturele sensitiviteitstrainingen. Kijk voor meer informatie en inspiratie bijvoorbeeld 
eens op het Platform Inclusief Samenleven.  
 

6. Wat wordt bedoeld met een leercultuur?  
o Een werkomgeving die in de dagelijkse activiteitenruimte biedt voor leren, ontwikkelen 

en het maken van fouten, die zorgt voor meer betrokkenheid en persoonlijke groei, met 
een bijpassend investeringsniveau in menselijk kapitaal.   

  
In een organisatie met een leercultuur is ruimte voor kritisch denken en het geven van 
feedback. Er is voldoende budget beschikbaar om talenten te kunnen ontwikkelen 
(bijvoorbeeld organisatie- of persoonlijk ontwikkelbudget), werknemers krijgen de tijd 
om opleidingen en trainingen te volgen. Het kan ook gaan om de begeleiding van nieuwe 
medewerkers door ervaren collega’s.  

  
7. Wat wordt bedoeld met strategische personeelsplanning?  
o Het proactief plannen en sturen op beschikbaarheid van human resources die optimaal 

aansluit bij de behoefte van de organisatie, namelijk lange termijn, voldoende, 
kwalitatief, gezond en gemotiveerd personeel op de juiste plek.    

   
Een organisatie met een strategische personeelsplanning kijkt naar de mensen en 
talenten die nú nodig zijn om het werk te kunnen doen, maar denkt ook alvast na over de 
toekomst. Bijvoorbeeld: gaan er veel mensen met pensioen, zijn er ontwikkelingen in het 
vakgebied en de markt die om andere kennis en talenten (gaan) vragen?   

   
In een strategische personeelsplanning wordt ook nagedacht over bijvoorbeeld de inzet 
van internationaal talent of werknemers met een heel andere opleidings-achtergrond. 
Ook wordt er rekening gehouden met de vaardigheden en kennis die het huidige 
personeelsbestand heeft, en welke vaardigheden en kennis het ‘toekomstige’ 
personeelsbestand nodig heeft. Wat betekent dat voor opleidingen of trainingen voor 
huidige werknemers, en hoe ga je daarop sturen in je werving en selectie?  

  
8. Wat wordt bedoeld met digitale vaardigheden?  
o Dit zijn de vaardigheden die werknemers nodig hebben om mee te komen in de 

digitalisering en robotisering. Digitalisering en robotisering vindt nu al plaats in veel 
organisaties, maar ook in de toekomst wordt er meer digitalisering en/of robotisering 
verwacht.   

  
Denk bij digitale vaardigheden aan bewustzijn van digitale veiligheid, het kunnen 
gebruiken en bedienen van relevante software voor je werk en het gebruik kunnen maken 
van digitale toepassingen die je werk makkelijker maken.  

  
9. Wat wordt bedoeld met het maximaliseren van arbeidsparticipatie?  
o Dat het beschikbare talent binnen én buiten de organisatie zo goed mogelijk ingezet 

wordt. Voor het ene bedrijf betekent dat het faciliteren van minder uren werken/ deeltijd 
werken, waardoor mensen niet uitstromen. Voor het andere bedrijf betekent het juist het 
stimuleren van enkele uren meer werken door alle werknemers, zodat “het gat in de 
planning” opgevuld wordt door de huidige medewerkers. Maar ook het mogelijk maken 
van hybride banen (situatie waarbij mensen meerdere banen combineren) maximaliseert 
arbeidsparticipatie. Hierdoor blijven mensen behouden voor een bedrijf/sector, maar 
kunnen ze ook inzetbaar zijn voor een ander bedrijf of andere sector.    

  
Ter illustratie: werkgevers in de techniek willen graag hun personeel behouden en willen 
ook graag dat de nieuwe aanwas goed opgeleid wordt. Met het tekort aan technische 
docenten is het dus slim om die ene werknemer die ook graag les geeft te faciliteren in 
een hybride baan, waarbij hij of zij bijvoorbeeld 1 of 2 dagen per week lesgeeft.  

  

https://www.kis.nl/kennis?f%5B0%5D=theme%3A10467


10. Wat levert Goed Werkgeverschap op?  
o Goed Werkgeverschap levert voordelen op voor de werkgever zelf. Door hierop in te 

zetten vergroot je de beschikbaarheid van talent voor de organisatie, draag je eraan bij 
dat zowel je werknemers als je organisatie wendbaar is, kun je mee met transities zoals 
digitalisering en ben je voorbereid op de toekomst. Daarnaast lever je als werkgever ook 
direct een bijdrage aan de maatschappelijke of menselijke kant van het werkgeverschap.    

   
Een goede werkgever is veel meer dan wat we in deze subsidieregeling benoemen.  
Maar in deze subsidieregeling bakenen we het af tot de genoemde elementen.    
 

11. Wat wordt bedoeld met een werknemer?  
o Een werknemer is een persoon die in loondienst werkt bij de werkgever die de subsidie 

aanvraagt.   
 
LET OP: het gaat dus niet om een zelfstandige of ZZP’er die met regelmaat een opdracht 
voor de werkgever uitvoert, of werknemers bij een onderaannemer of leverancier.   

   
12. Wat wordt bedoeld met maatregelen?  
o Een maatregel is een activiteit, waardoor de organisatie een stap vooruitzet in de 

ontwikkeling van haar werkgeverschap. Het gaat dan om een stap die duurzaam is en 
meerwaarde oplevert, ofwel niet éénmalig is.   

  
Denk bijvoorbeeld aan de inrichting en structurele uitvoering van een inclusief 
wervingsproces voor nieuwe medewerkers.   

  
13. Wat wordt bedoeld met het borgen van de maatregelen?  
o U moet laten zien hoe u ook ná de projectperiode (van 1 jaar) zorg draagt voor goed 

werkgeverschap in uw organisatie. U moet uitleggen hoe u de maatregelen in stand 
houdt, hoe u hierover communiceert met de werknemers, en welke investeringen u 
daarvoor doet.   

  
 
  

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 AANVRAAGPROCEDURE 
 

1. Wanneer kunnen aanvragen voor Goed Werkgeverschap worden   
ingediend? 
o Aanvragen indienen kan vanaf 9 januari 2023 om 09.00 uur tot en met uiterlijk  

31 december 2023 0.00 uur. 
 

2. Hoe kan ik een subsidieaanvraag indienen?  
o De subsidieaanvraag moet digitaal worden ingediend via het Subsidieportaal.  

Dit is de link naar het aanvraagformulier in het Subsidieportaal. 
o U kunt u alleen via e-Herkenning met betrouwbaarheidsniveau EH2+ inloggen op 

het Subsidieportaal. 
o Aanvragen ‘op papier’ worden niet in behandeling genomen. 

 
3. Is het mogelijk al voor de openstelling een projectvoorstel in te dienen om    

vooraf te bespreken en te toetsen? 
o Het is binnen de regeling Goed Werkgeverschap niet mogelijk om vooraf een 

projectvoorstel in te dienen en/of te laten toetsen. 
 

4. Waar kan ik terecht met vragen over de subsidieregeling?  
o Voor inhoudelijke vragen kunt u een mail sturen naar 

onderwijsenarbeidsmarkt@gelderland.nl.   
o Voor vragen over de procedure en subsidie kunt u contact opnemen met het 

Provincieloket 026 359 99 99. 
 
5. Kan ik subsidie aanvragen als ik al eerder een SMART-Covid 19 of SMART 

Overbrugging MKB of Sociale Innovatie subsidie heb ontvangen vanuit de  
provincie Gelderland?  
o Ja, dat kan. Ook is het mogelijk om subsidie aan te vragen als u vanuit andere 

instanties, zoals het Rijk, subsidie heeft ontvangen ten behoeve van activiteiten 
die raken aan Goed Werkgeverschap.  

  
LET OP: u moet wel inzichtelijk maken hoe de maatregelen die u wilt nemen 
verschillen van eerdere activiteiten die u heeft ondernomen op dit gebied en 
waarvoor u subsidie heeft ontvangen.   

  
6. Ik wil subsidie aanvragen voor een aantal onderdelen/maatregelen, hoeveel  

subsidie ontvang ik? 
o U moet voor minimaal 2 onderdelen/maatregelen uit de regeling subsidie 

aanvragen. Het maakt daarbij niet uit voor welke 2 onderdelen/maatregelen er 
subsidie wordt aangevraagd. 

o Per onderdeel kan er maximaal € 8.500 aan subsidie worden verstrekt en in totaal 
maximaal € 25.000. Dat betekent dat er bij 3 of meer onderdelen maximaal  
€ 25.000 kan worden verleend. 

 
7. Ik heb een subsidieaanvraag ingediend; hoe nu verder?  

o De wettelijke afhandelingstermijn van uw aanvraag bedraagt 13 weken.  
Wij streven ernaar om uw aanvraag in een korter tijdsbestek af te handelen. 
Dit is echter afhankelijk of er ook aanvullende informatie moet worden 
opgevraagd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gelderland.nl/4/provincieloket/Veelgestelde-vragen/Provincieloket-Veelgestelde-vragen-Subsidies/Hoe-kan-ik-een-subsidieaanvraag-indienen.html
https://mijn.gelderland.nl/subsidies/mijn/openformulier?Formulier=scGoedWerkgeverschap_904&aanvraagtitelId=904
https://www.gelderland.nl/Inloggen-met-DigiD,-eHerkenning-of-eIDAS
mailto:onderwijsenarbeidsmarkt@gelderland.nl
http://www.gelderland.nl/4/provincieloket/Veelgestelde-vragen/Provincieloket-Veelgestelde-vragen-Subsidies/Ik-heb-een-subsidieaanvraag-ingediend-hoe-nu-verder.html


8. Wat is de procedure van de regeling Goed Werkgeverschap? 
o De regeling Goed Werkgeverschap betreft een wachtrij subsidie met een 

subsidieplafond. 
o We nemen subsidieaanvragen die compleet zijn in behandeling op volgorde van 

ontvangst. Na deze volledigheidstoets kijken we of de subsidie aan de 
voorwaarden en criteria voldoet. Zolang er nog genoeg geld beschikbaar is, 
kunnen wij de subsidie verstrekken. Als het subsidieplafond bereikt is of 
overschreden dreigt te worden, wijzen we de subsidieaanvraag af. 

o De inhoudelijke beoordeling wordt gedaan door een beleidsadviseur Economie 
van de afdeling Programmering.  
De ingediende subsidieaanvraag wordt behandeld door een beoordelaar van de 
afdeling Subsidieverlening. 

o Zodra duidelijk is dat het plafond wordt bereikt zal dit via de website worden 
gecommuniceerd. Houd deze pagina dan ook goed in de gaten voordat u een 
aanvraag indient. 

 
 
 
BIJLAGEN / BENODIGDE GEGEVENS 
 

9. Zijn er een voorbeeld aanvraagformulier en formats voor het projectplan en  
  overige verplichte bijlagen beschikbaar? 

o Via de subsidiepagina Goed Werkgeverschap of de link die u vindt onder 2. Na het 
inloggen met eHerkenning kunt u het aanvraagformulier inzien en invullen. Dit 
aanvraagformulier kunt u als concept opslaan. Als u op een later moment inlogt 
op het Subsidieportaal kunt u daar onder ‘mijn subsidies’ het concept weer openen 
en vanaf 9 januari 2023 daadwerkelijk indienen.   

o Het format projectplan (en overige bijlagen) vindt u eveneens op de 
subsidiepagina Goed Werkgeverschap: het format projectplan is een verplicht te 
gebruiken format. 

o Let op: enkel aanvragen in het Nederlands worden in behandeling genomen. 
Aanvragen in een afwijkende taal worden afgewezen. 

 
10. Wat zijn de verplichte bijlagen voor Goed Werkgeverschap? 

o Enkel het projectplan is een verplichte bijlage (en dus ook een verplicht format). 
o Als u een nieuwe aanvrager voor ons bent dan hebben wij ook een ‘ongeldig 

gemaakt bankafschrift’ nodig. 
 

11. Dient er bij de aanvraag een begroting van de te maken kosten opgenomen te   
worden? 
o Er wordt niet om een begroting gevraagd. Wij gaan enkel op de inhoudelijke 

kwaliteit van het project beoordelen.  
o De subsidie wordt verstrekt op grond van de de-minimis verordening.  

Kijk hiervoor ook op www.europadecentraal.nl. 
 

12. Hoe zet ik een digitale handtekening? 
o Vanwege het inloggen via e-Herkenning is het ‘fysiek’ plaatsen van een 

handtekening niet meer nodig. Als u online de aanvraag via mijn.gelderland.nl 
heeft verzonden zullen wij deze in behandeling nemen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mijn.gelderland.nl/Subsidies/
https://www.gelderland.nl/subsidies/goed-werkgeverschap
http://www.europadecentraal.nl/


VERANTWOORDING 
 

13. Hoe wordt voor Goed Werkgeverschap projecten omgegaan met   
De bevoorschotting?  
o Het gaat in alle gevallen om een subsidie uit de categorie ‘arrangement 1’. 

Subsidies tussen € 0 en € 25.000 vallen in deze categorie. De betaling van de 
gehele subsidie vindt direct bij subsidietoekenning of, als de startdatum van het 
project in de toekomst ligt, bij startdatum plaats. 

 
14. Welke rapportageverplichtingen zijn er? 

o De subsidie valt onder de ‘arrangement 1’ subsidie. Dit houdt in dat wij de subsidie 
direct verlenen en vaststellen.  

o Wat wij wel gaan vragen is een evaluatie in te dienen waarin de uitkomsten, kennis 
en bevindingen van het uitgevoerde project zijn beschreven. Dit is een wens/eis 
vanuit onszelf voor evaluatie en communicatiedoeleinden. 
Het format hiervoor wordt met de verleningsbeschikking meegezonden en wordt 
tevens op de website geplaatst 

o U bent verplicht afwijkingen in het project aan ons te melden. De criteria hiervoor 
zijn opgenomen in de verleningsbeschikking. 

o Het kan zo zijn dat uw project in een later stadium in de steekproef valt. Mocht dit 
zo zijn dan krijgt u hiervan bericht. U dient dus te allen tijde alle gegevens 
minimaal 10 jaar te bewaren. 

 
 
 

 
 
   
  

   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.gelderland.nl/subsidies/goed-werkgeverschap

