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Spitkeet-Leren door te doen 

 

 

 

Voor het aanvragen van subsidie voor de Subsidieregeling Versnellingsagenda dient u gebruik te maken 
van dit aanvraagformulier. Het aanvraagformulier levert u samen met het projectplan en de bijlagen in 
bij het subsidiebureau van de Versnellingsagenda. Dit bureau is ondergebracht bij de gemeente 
Noardeast-Fryslân. U kunt de stukken sturen naar de Gemeente Noardeast-Fryslân, T.a.v. 
Subsidiebureau Versnellingsagenda, Postbus 13, 9290 AA in Kollum of mailen naar info@noardeast-
fryslan.nl. 
 
Let op: een project dat meer dan € 5.000,00 subsidie aanvraagt, dient een advies van de Stichting Qop 
op te vragen voordat een subsidieaanvraag wordt ingediend bij de gemeente Noardeast-Fryslân. U kunt 
dit advies opvragen door een ingevuld projectplan in te sturen naar info@qop.nl.  
 

Voor vragen of opmerkingen over het aanvragen van subsidie kunt u contact opnemen met het  
subsidiebureau van de Versnellingsagenda. U kunt het subsidiebureau bereiken op tel. 0519-298888.  
Een e-mail sturen naar info@noardeast-fryslan.nl kan natuurlijk ook. 
 

  

 

Aanvraagformulier 
Subsidieregeling Versnellingsagenda regio Noordoost-Fryslân 2021 

De Versnellingsagenda is onderdeel van de Regiodeal Noordoost-Fryslân 
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1. Projectgegevens 

Naam Project  Spitkeet 

Korte beschrijving project Het doel van dit project is om mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring te 
laten opdoen, een vak te leren en door te 
bemiddelen naar een betaalde baan in de in de 
bouwsector.  Om dit te realiseren is het aangaan 
van samenwerkingsverbanden met MBO-
opleidingen van belang om startkwalificaties te 
realiseren.  Daarnaast wordt actief contact 
gelegd met het bedrijfsleven en andere 
organisaties in het kader van bemiddeling van 
projectkandidaten naar een betaalde baan.  
 
Binnen het project zijn er veel verschillende 
werkzaamheden zoals timmeren, tegelzetten en 
zagen. Buiten de mogelijkheden tot het leren 
van een vak, leren de deelnemers dagritme, 
omgangsvormen en samenwerken. Deelnemers 
kunnen wanneer ze voldoen aan de vereisten 
een praktijkverklaring Bouw ontvangen. 
 

Startdatum project 14-03-2021 

Verwachte einddatum project 13-03-2021 

Gevraagde subsidie € 300.710 

 

1 Let op: voor een uitgebreide beschrijving van het project dient u een projectplan met deze subsidieaanvraag  

mee te sturen. U dient hiervoor het format ‘Projectplan Versnellingsagenda regio Noordoost Fryslân’ te  

gebruiken. Dit format is te vinden op www.noardeast-fryslan.nl/subsidieregeling-versnellingsagenda. 

 

2. Gegevens aanvragende organisatie  

Naam Gemeente Achtkarspelen 

KvK nummer 01176356 

Juridische entiteit  Publiekrechtelijke  rechtspersoon 

BTW plichtig nee  

Bankrekeningnummer2  NL50BNGH0285000101    

NL50BNGH0285000101 

NL50BNGH0285000101 

 

NL50BNGH0285000101 

 

Naam rekeninghouder Gemeente Achtkarspelen 

 

2 Let op: U dient een kopie van een bankafschrift of bankpas met het rekeningnummer van de aanvragende  

partij met deze aanvraag mee te sturen. 
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3. Gegevens contactpersoon 

Naam contactpersoon aanvraag Nienke de Vries 

Functie Beleidsontwikkelaar Organisatie en Advies Sociaal Domein 

Telefoonnummer 06- 52 47 86 91 

E-mailadres nienkedevries@t-diel.nl 

 

4. Gegevens projectpartners 

Naam projectpartner 1 (penvoerder) 3 Gemeente Achtkarspelen 

Adres Stationsstraat 18 

Postcode en plaats 9285 NH Buitenpost 

Gevraagd deel totale subsidie € 150.355 

Naam projectpartner 2 Gemeente Tytsjerksteradiel 

Adres Raadhuisweg 7  

Postcode en plaats 9251 GH Burgum 

Gevraagd deel totale subsidie € 150.355 

 

3 Let op: wanneer u subsidie aanvraagt van meer dan € 5.000,00 dan dient u een ondertekende 

samenwerkingsovereenkomst tussen alle projectpartners met deze subsidieaanvraag mee te sturen, inclusief 

een volmacht aan de penvoerder om de partners voor deze subsidieaanvraag te vertegenwoordigen. Als de 

samenwerking is geformaliseerd middels oprichting van een rechtspersoon, dan dient u in plaats van de 

samenwerkingsovereenkomst de statuten van deze rechtspersoon met deze subsidieaanvraag mee te sturen. 

 

5. Bijdrage doelstellingen Versnellingsagenda 

Voor welke businesscase van  

de Versnellingsagenda wilt u een 

subsidieaanvraag indienen? 

 

Let op: kruis één businesscase aan! 

Programmalijn 1 – Onderwijs & Arbeidsmarkt 
X     1A – Mobiliteitscentrum 

o 1B – Wendbaar vakmanschap 
Programmalijn 2 – Innovatie & Ondernemerschap 

o 2A – Campus voor bouwen en nieuwe materialen 

o 2B – Shared facilities centre 

o 2C – Lerend ondernemerschap 

o 2D – Economische en ecologische verbetering 
landbouw 

Programmalijn 3 – Doorontwikkeling regionale 
samenwerking & Regiomarketing 
3B – Regiomarketing en destinatiemarketing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o 3B – Regiomarketing Regiomarketing en 
destinatiemarketing 
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Wat is de bijdrage van het project 

aan deze business-case4 

De beschikbare subsidie is bedoeld om de economische  

groei in de regio te versnellen.  De focus ligt daarbij op de  

sectoren waar de regio sterk in is: bouw(nijverheid),  

metaal(industrie), agrofood en recreatie & toerisme. 

 

Dit project is gericht op de bouw en moet zorgen voor een 

grotere uitstroom van mensen met grote afstand tot 

arbeidsmarkt richting werk. Hiertoe worden  

meerdere gemeenten in de regio actief betrokken. Ook  

wordt er samengewerkt met aanbieders van MBO- 

opleidingen om meer startkwalificaties te realiseren en 

met werkgevers die behoefte hebben aan personeel in de  

bouwsector. 

Nut en noodzaak  Aandacht voor uitkeringsgerechtigden is een  
investering die veel kan opleveren. Betaald werk  
draagt bij aan het zelfvertrouwen van mensen, geeft 
zingeving, geeft meer financiële armslag en werkt door op 
diverse leefgebieden zoals verbetering van mentale en  
fysieke gezondheid. 
 
Daarnaast is er een grote behoefte bij bedrijven aan 
vakkrachten in de bouw 
 
We willen met dit project een versnelling realiseren door 
met vier gemeenten samen te werken en te innoveren 
door verdere verbetering en doorontwikkeling van het 
project door digitalisering en vormgeving van de 
kwalificatiestructuur. De aandacht bij dit project ligt vooral 
op arbeidsethos en het echt leren van het timmervak.   

Doelgroep project Mensen met (grote) afstand tot de arbeidsmarkt die een 

uitkering op grond van de Participatiewet of de WW 

ontvangen, schoolverlaters en niet- 

uitkeringsgerechtigden. 

Doelstelling(en)  Het van het project is om mensen weer werkfit te krijgen 

door het bieden van een vakopleiding met een landelijk 

erkend diploma in combinatie met een werkervaringsplek 

en doorbemiddeling naar duurzame arbeid in de bouw. 

De subdoelstellingen zijn: 

• Verbetering lesprogramma in samenwerking met       

MBO-scholen. 

• Verbeteren aansluiting op MBO-

kwalificatiestructuur. 
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• Aanbieden beroepsgericht traject dat tot branche 

erkend praktijkverklaringen leidt. 

• Uitrollen naar andere gemeenten om de instroom 

in het project te vergroten instroom om zo de 

uitstroom naar betaald werk te vergroten. 

• Aansluiting op onder andere het metaalcluster, 

andere partijen zoals Servicepunt Techniek Noord, 

OpleidingsBedrijf Metaal  en pilot praktijkleren 

 

Beoogde resultaten • Concretisering, professionalisering en 

doorontwikkeling van het project. 

• Uitstroom van 5 á 7 deelnemers in 2021  

• Verbeterde MBO kwalificatiestructuur, 

deelcertificaten en doorontwikkeling van 

projectkandidaten. 

• Door samenwerking van 4 gemeenten de  

instroom in het project te vergroten om zo de 

uitstroom naar betaald werk te vergroten. 

• Een goede brug slaan met het bedrijfsleven om 

projectkandidaten een praktijkplaats te bieden 

met een goede kans op een betaalde baan. 

• Het bedrijfsleven actief betrekken. 

Aan welke eventuele andere  

businesscases van de  

Versnellingsagenda levert het 

project een bijdrage? 

 

Let op: kruis hier indien van 

toepassing één of meerdere andere 

businesscase aan! 

Programmalijn 1 – Onderwijs & Arbeidsmarkt 
X  1A – Mobiliteitscentrum 
X  1B – Wendbaar vakmanschap 
 
Programmalijn 2 – Innovatie & Ondernemerschap 

o 2A – Campus voor bouwen en nieuwe materialen 

o 2B – Shared facilities centre 

o 2C – Lerend ondernemerschap 

o 2D – Economische en ecologische verbetering 
landbouw 

 
Programmalijn 3 – Doorontwikkeling regionale 
samenwerking & Regiomarketing 

o 3B – Regiomarketing en destinatiemarketing 

Wat is de bijdrage van het project 

aan deze business-case(s) 

Het project draagt actief bij aan genoemde business cases  

omdat we een stevige verbinding leggen met 

Leerwerkloket NOF, waarbij de partijen over en weer 

elkaar actief  ondersteunen en over en weer deelnemers 

aanmelden voor de projecten. Er is extra ruimte in het 

project om deze samenwerking verder te formaliseren om 

tot een innovatieve nieuwe manier te komen om 
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arbeidsmarktproblemen op te lossen. Verder levert het 

direct een bijdrage aan wendbaarheid van de betrokken 

deelnemers en een vergroting van de kans op participatie 

in de samenleving. 

 
4 Let op: wanneer u subsidie aanvraagt van meer dan € 5.000,00 dan dient u een advies van Stichting Qop met 

deze subsidieaanvraag mee te sturen over de mate waarin de met het project gestelde doelen aansluiten bij de 

doelen die benoemd 5 Let op: wanneer u subsidie aanvraagt van meer dan € 5.000,00 dan dient u een advies van 

Stichting Qop met deze subsidieaanvraag mee te sturen over de mate waarin de met het project gestelde doelen 

aansluiten bij de doelen die benoemd zijn in de businesscases van de Versnellingsagenda. 

 

6. Projectkosten en financiële dekking 

Totale project kosten € 462.660 

Eigen bijdrage aanvragende partij 8k € 30.150 in kind uren 

Eigen bijdrage projectpartner 15 TD € 30.150 in kind uren 

Bijdragen derden5   € 106.650, 

Gevraagde subsidie € 300.710 

 

5 Let op: U dient een rechtsgeldig ondertekende cofinancieringsverklaring(en) van de (co)financiers van het  

project met deze aanvraag mee te sturen, evenals bewijsstukken van eventuele bijdragen van derden. 

 
7. Staatssteun 6 

Een subsidieaanvraag moet worden geweigerd wanneer de subsidieverlening een steunmaatregel zou 

vormen die in strijd is met artikel 107 of 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 

Unie. Daarom dient aangetoond te worden dat hier bij eventuele subsidieverlening geen sprake van is. 

Dit kunt u doen door: 

 

- middels een staatssteunanalyse aan te tonen dat eventuele subsidieverlening geen staatssteun 

vormt; óf 

- een van toepassing zijnde de-minimisverklaring te overleggen waaruit blijkt dat de steun 

rechtmatig kan worden verleend; óf 

- middels een staatssteunanalyse aan te tonen dat eventuele subsidieverlening vrijgesteld kan 

worden op grond van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) of de Landbouw 

Vrijstellingsverordening (LVV). 

 

Er is een staatssteunanalyse uitgevoerd door een jurist inkoop en aanbesteding. De 
staatssteunanalyse is als bijlage bij deze aanvraag gevoegd. De conclusie is dat er geen sprake is 
van staatssteun. Dit geldt voor beide projectpartners. 

 

6 Let op: U dient een de-minimisverklaring (bij aanvragen tot en met € 5.000,00) of een gezamenlijke  

de-minimisverklaring dan wel een staatssteunanalyse (bij aanvragen van meer dan € 5.000,00) als bijlage aan  

deze aanvraag toe te voegen. 
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8. Ondertekening 

Ondergetekende(n) verklaart hierbij namens de indienende organisatie tekenbevoegd 7 te zijn en dit  

aanvraagformulier compleet en naar waarheid te hebben ingevuld. 

 

Naam: Gemeente Achtkarspelen 

 

Datum  19 januari 2021 

 

Plaats: Buitenpost 

 

Naam: de heer H. Bruining 

Functie: Wethouder 

 

Handtekening: 

 

Bij collegebesluit van 19 januari 2021 gemachtigd om namens de burgemeester te ondertekenen 

(artikel 171 Gemeentewet). 

7  Tekenbevoegd wil zeggen dat degene(n) die op grond van de statuten bevoegd is (zijn) de organisatie te  

vertegenwoordigen, de aanvraag met hun voor- en achternaam en handtekening dienen te ondertekenen. 

 

De volgende bijlagen moeten samen met deze subsidieaanvraag ingediend worden: 
- een projectplan incl. een gespecificeerd overzicht van projectkosten en financiële dekking; 
- een kopie van een bankafschrift of bankpas; 

- een ondertekende samenwerkingsovereenkomst (inclusief volmacht aan de penvoerder) of de 
statuten als de samenwerking via een stichting is geformaliseerd (bij aanvragen van meer dan        
€ 5.000,00); 

- een advies van Stichting Qop (bij aanvragen van meer dan € 5.000,00); 
- ondertekende cofinancieringsverklaring(en) van alle projectpartners; 
- bewijsstukken van alle eventuele bijdragen van derden; 
- een ondertekende de-minimisverklaring (bij aanvragen tot en met € 5.000,00) dan wel een 

ondertekende de-minimisverklaring of een staatssteunanalyse (bij aanvragen van meer dan 
€ 5.000,00); 
 

De subsidieaanvraag en de bijlagen kunnen gestuurd worden naar het subsidiebureau van de  
Versnellingsagenda regio Noordoost Fryslân per adres: 
 

Gemeente Noardeast-Fryslân 
T.a.v. Subsidiebureau Versnellingsagenda 
Postbus 13  
9290 AA Kollum 
 
De subsidieaanvraag inclusief alle bijlagen kan ook gemaild worden naar info@noardeast-fryslan.nl. 


