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Kan ik voor mijn 
organisatie ook 
subsidie aanvragen?
Naast gemeenten 
kunnen organisaties 
die lid zijn van de 
WSGO subsidie of 
expertise aanvragen.

Welke onderwerpen zijn subsidiabel?
Elke periode kiezen we specifieke onderwerpen die 
subsidiabel zijn.  Kijk op aeno.nl/subsidie-voorwaarden om 
welke onderwerpen dit gaat.

StimuleringsregelingPLUS-aanvragen zijn niet perse beperkt 
tot de specifieke onderwerpen.

Er zijn twee regelingen
• Stimuleringsregeling

We ondersteunen je met een vast bedrag van € 5.000 voor projecten die alleen 

nieuw zijn voor je eigen gemeente. Je kan in plaats van een subsidie ook een 
expert krijgen die jou helpt bij de start van het project.

• StimuleringsregelingPLUS
Wij ondersteunen je met een vast bedrag van € 25.000 voor projecten die 

relevant en nieuw zijn voor de sector. Tijdens het project krijg je van ons een 
procesbegeleider. Deze begeleider helpt jou koers te houden en haalt geleerde 
lessen op over het proces van jouw project. Daarnaast kan een van onze experts 
je helpen bij de start van jouw project.

Jouw project gesubsidieerd? 
Wij zijn vóór

Ga jij alleen of samen met andere gemeenten aan de slag met 
een project over arbeidsmarktvraagstukken, leiderschap en cultuur, 
leren en ontwikkelen, loopbaanontwikkeling of vitaliteit? Wij helpen 
je graag met subsidie of een expert!

http://www.aeno.nl/subsidie-voorwaarden


Wanneer vraag je subsidie aan?
In 2021 kennen we 3 aanvraagperiodes

PERIODE      UITERSTE AANVRAAGDATUM

1. januari t/m maart    31 maart

2. mei t/m juli     31 juli

3. september t/m november   30 november

• Na afloop van elke periode beoordelen wij de aanvragen.  
De projecten die het best aansluiten op de onderwerpen waar we speciale 
aandacht aan geven, krijgen ondersteuning in de vorm van subsidie of een 
expert.

• Elke periode ondersteunen we 30 projecten:  
25x Stimuleringsregeling en 5x StimuleringsregelingPLUS.

Let op: Elke organisatie mag een maximum aantal aanvragen indienen.  
Kijk hier als je daar meer over wilt weten.

Je mailt je aanvraag 
en de stukken die 
daarbij horen naar 
subsidies@aeno.nl.

Wat moet je doen om subsidie te krijgen?
• We vragen je om een aanvraagformulier in te vullen, zodat wij snel de 

belangrijkste elementen van de achtergrond van je project, je doelen en 
je activiteiten kunnen lezen. Dit formulier kun je via de site downloaden:  
Subsidie aanvragen | A&O fonds Gemeenten

• Een projectplan kan ons helpen bij de beoordeling van de aanvraag.
• Het project moet impact hebben. Als richtlijn hiervoor geldt dat het project 

op minimaal 15 medewerkers betrekking moet hebben.
• Daarnaast deel je de resultaten van je project. Bij de StimuleringsregelingPLUS 

horen daar ook implementatietools en geleerde lessen over het proces bij, 
zodat andere gemeenten daar hun voordeel mee kunnen doen.

• We willen de resultaten graag kunnen herleiden naar de activiteiten 
uit jouw project. Daarom hanteren we als richtlijn dat de maximale duur 
van jouw project 1 jaar is voor de Stimuleringsregeling en 2 jaar voor de 
StimuleringsregelingPLUS.

http://aeno.nl/subsidie-voorwaarden
http://aeno.nl/subsidie-aanvragen
http://aeno.nl/subsidie-aanvragen


Goed om te weten
Alle projecten die wij subsidiëren delen 
wij graag met andere gemeenten. 
De informatie van jouw project komt 
daarom op onze website, inclusief 
de contactgegevens van jouw 
projectleider. Daarnaast kunnen we  
je vragen de informatie ook op andere 
manieren te delen, bijvoorbeeld door 
bij te dragen aan bijeenkomsten, 
artikelen of een podcast.

Subsidie aangevraagd, en dan?
Als wij jouw project ondersteunen, houd je ons van de (tussen)
resultaten op de hoogte. Meer hierover lees je op de site via deze link:  

Na indienen aanvraag | A&O fonds Gemeenten

Meer weten?
Wil je meer weten over onze twee 
regelingen, welke onderwerpen wij 
subsidiëren of wil je doorpraten over 
de mogelijkheden? Bel dan met  
070 – 763 00 30 of stuur een mail  
aan naar subsidies@aeno.nl.

Wanneer wordt de subsidie betaald?
• Bij de Stimuleringsregeling betalen we de subsidie gelijk uit.
• Bij de StimuleringsregelingPLUS krijg je na afloop van het project betaald.
• De experts worden rechtstreeks door ons betaald.

http://www.aeno.nl/na-indienen-aanvraag
mailto:subsidies%40aeno.nl?subject=subsidie%20aanvraag

