
Rekenvoorbeeld 
Totale projectomvang minimaal 250.000 euro voor in dit geval een looptijd van 3 jaar (korter mag 

ook). 

Wat 
Totale 
projectkosten  

  
subsidie 
50%   

Eigen 
bijdrage 
50%  

Hoe te 
bekostigen 

Opmerking 

Projectmanagement :                                                                                                     
een projectleider vanuit 
organisatie (vaste dienst) wordt 
voor 10 uur/week ingezet  
- tarief: 50 euro/uur 
- gedurende 46wkn (6wkn 
vakantie), voor 3jr  
Rekensom: 10 * 50 * 46 * 3 = 

€ 69.000   € 34.500 € 34.500 
Loonkosten van 
projectmanager 

Bij ingehuurd 
personeel wordt de 
helft van de 
factuur door de 
aanvrager betaald 

Implementatie:  
uren gemaakt door o.a. 
zorgprofessionals, 
applicatiebeheerder, 
communicatieadviseur 
-gemiddeld tarief 45 euro/uur 
-inzet 700 uur/jaar voor 3jr  

€ 94.500   € 47.250 € 47.250 

Loonkosten van 
betrokken 
medewerkers, 
of ingehuurde 
specialisten 
(kosten 
derden) 

Bij ingehuurd 
personeel wordt de 
helft van de 
factuur door de 
aanvrager betaald 

Aanschaf of lease van e-
health (maximaal 20% van de 
totale subsidiabele kosten) 

€ 52.000   € 26.000 € 26.000 

Ingekocht door 
aanvrager en 
voor 50% 
betaald uit 
eigen middelen 

De helft van de 
factuur wordt door 
de aanvrager 
betaald 

Opleiding: 
- training aan 100 medewerkers   
- training(en) van totaal 4u/jaar  
voor 3jr  
- loonkosten gem. 40 euro/uur 
Rekensom: 100 * 4 * 3 * 40 = 

€ 48.000   € 28.800 € 19.200 

Loonkosten van 
medewerkers, 
kosten 
cursusleider en 
evt. inhuur van 
experts 

Kosten inclusief 
bijv. opfriscursus. 
In dit voorbeeld 
bedraagt de 
subsidie 60% van 
de 
opleidingskosten, 
de overige 40% 

wordt zelf 
gefinancierd* 

Totaal  € 263.500   € 136.550 € 126.950     

              

 

*Het subsidiepercentage voor opleidingsactiviteiten kan verhoogd worden naar maximaal 70%: 
 10% als er sprake is van opleiding aan werknemers met een handicap of aan kwetsbare 

werknemers 

 10% voor steun aan middelgrote ondernemingen 

 20% voor steun aan kleine ondernemingen 

De totale kosten voor opleiding zijn minimaal 50.000 euro per deelnemer. Bij 70% subsidie is 

de eigen bijdrage per deelnemer 15.000 euro voor 3 jaar.   

 

 


