Regionale subsidieregeling Stimulering ervaringsdeskundigheid Meierij-Bommelerwaard 20232025
Aanvraagformulier éénmalige subsidie

1. Inleiding
Het doel van de subsidieregeling is om ervaringsdeskundigheid in de geestelijke gezondheidszorg
en/of verslavingszorg te stimuleren en de inzet van ervaringsdeskundigen in de regio Meierij en
Bommelerwaard te ondersteunen.
De inzet van ervaringsdeskundigheid komt vooral ten goede aan de doelgroep van beschermd wonen
en maatschappelijke opvang: kwetsbare inwoners met problematiek op het terrein van psychiatrie,
verslaving of dakloosheid.
De volledige subsidieregeling vindt u hier:
2. Uw gegevens
Vul hieronder uw gegevens in.
Indien u namens een organisatie (rechtspersoon) aanvraagt:
Uw naam
Uw functie binnen de organisatie
Naam van de organisatie
Inschrijfnummer KvK
Adres
Postcode en vestigingsplaats
E-mail
Bankrekening / IBAN

Indien u namens uzelf of een groep inwoners aanvraagt:
Uw naam
Privéadres
Postcode en woonplaats
E-mail
Bankrekening / IBAN

Onder welk doel valt uw aanvraag? (s.v.p. aankruisen)
□
□
□
□

De opleiding tot ervaringsdeskundige (officieel erkende opleiding) (ga door naar 4.1)
Activiteiten die de inzet van ervaringsdeskundigheid stimuleren;
Activiteiten georganiseerd door ervaringsdeskundigen met als doel bevordering van het herstel
van kwetsbare inwoners met een belemmering van psychische aard;
Activiteiten die ervoor zorgen dat kwetsbare inwoners met een belemmering van psychische
aard gaan deelnemen aan algemene voorzieningen en sociale verbanden.

Om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen, moet u onderstaande inhoudelijke vragen over uw
aanvraag beantwoorden.
3. Aanvraag voor activiteiten
3.1 Omschrijf de activiteit die u gaat organiseren, hoeveel deelnemers u verwacht en waar de
activiteiten plaatsvinden

3.2 Wat is het doel van uw initiatief/activiteit?

3.3 Wat is de doelgroep voor uw initiatief/activiteit?

3.4 Kunt u door middel van een begroting specificeren waar u uw subsidiebedrag voor wilt
gebruiken?

3.5 Welk subsidiebedrag vraagt u aan?
Gevraagd subsidiebedrag € ….

4. Aanvraag opleidingskosten
4.1 Voor welke officieel erkende opleiding tot ervaringsdeskundige in de ggz/verslavingszorg vraagt
u subsidie aan? Wat zijn uw opleidingskosten? (voeg bv. een offerte of factuur toe) (u krijgt 75%
vergoed)

4.2 Gaat u zich inzetten als ervaringsdeskundige in de regio Meierij-Bommelerwaard? Bent u actief
bij een organisatie van ervaringsdeskundigen?

Ondertekening
Datum

Plaats

Handtekening

Retourneren subsidieaanvraag
U kunt het volledig ingevulde formulier retourneren t.a.v. beleidsmedewerker Maatschappelijke
Opvang (MO):
per mail naar:
gemeente@s-hertogenbosch.nl
of per post naar:
Gemeente ’s-Hertogenbosch
Afdeling MO/VOLW/O&R

Beleidsmedewerker MO
Postbus 12345
5200 GZ ’s-Hertogenbosch

