
10.2e, tenzij anders staat
Doc. 2aangegeven.

Van: _dienstpostbus IGZ afdeling ENZ
Verzonden: donderdag 23juli 2015 14:54
Aan @kleurrijkzorg ni
Onderwerp: Inspectiebezoek op woensdag 29 juli 2015 aan Kleurrijk Zorg B.V. te Utrecht

Bijlagen: Toestem mingsformulier zorgdossier.pdi

Urgentie: Hoog

Geachte heer[,

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie) kondigt hierbij aan een inspectiebezoek tebrengen aan uw organisatie. De inspectie heeft deze bevoegdheid op basis van de Kwaliteitswetzorginstellingen. Het bezoek aan Kleurrijk Zorg B.V. zal plaatsvinden op woensdag 29 juli 2015, 13.00 uur ophet adres Amazonedreef 47A, 3563 CA te Utrecht en zal ongeveer twee uur in beslag nemen.

Het bezoek wordt gebracht door en de heer[, senior inspecteur en ondergetekende.

Het doel van dit inspectiebezoek is om nader kennis te maken met uw organisatie en na te gaan of uw organisatievoldoende voorwaardenscheppende maatregelen heeft getroffen die moeten leiden tot het bieden vanverantwoorde zorg.

Tijdens het gesprek wil de inspectie de beleidstukken uit onderstaande lijst inzien en eventueel met u bespreken.

De inspectie verzoekt u onderstaande documenten, voor zover deze van toepassing zijn, ten behoeve van hetinspectiebezoek ter inzage te leggen:

- Drie zorgdossiers, indien mogelijk dossiers van cliënten die gegevens over medicatietoediening en/ofvoorbehouden handelingen bevatten (met bijliggend een toestemmingsverklaring); Ter voorbereiding op hettoetsen van zorgdossiers, verzoekt de inspectie u toestemming te vragen aan drie
cliënten/vertegenwoordigers van cliënten voor inzage in hun zorgdossier. U kunt hierbij gebruik maken vanhet toestemmingsformulier in de bijlage;

- klachtenprocedure;

- formatleoverzicht direct zorggebonden personeel in loondienst en/of ZZP-ers;

- overzicht van het aantal cliënten met de indicaties voor zorg/Zorg Zwaarte Pakketten;

- beleid in zake vrijheidsbeperkende maatregelen;

- medicatiebeleid;

- afspraken tussen hoofdaannemer en onderaannemer;

- samenwerkingsafspraken met ketenpartners;

- gedragscode voor medewerkers;

- opleidingsplan, waaronder een toets van bekwaamheid van medewerkers en/of zelfstandigen vanvoorbehouden en risicovolle handelingen;

- kwaliteitssysteem;

- lidmaatschap brancheorganisatie;

- uitsluitingscriteria cliënten;
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Doc. 2
- regeling meldingen incidenten cliënten;

- uitvoeringsprotocollen en uitvoeringsverzoeken van voorbehouden en risicovolle handelingen;

- gebruikersvergunning indien van toepassing;

- namen van de leden en adres van de klachtencommissie;

- beleid medezeggenschap cliënten/cliëntvertegenwoordigers;

- meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Indien gewenst kan de inspecteur aangeven een aantal (beleid)stukken in kopie mee te willen nemen.

Van het gesprek ontvangt u een rapportage met, indien van toepassing, daarin aangegeven welke onderwerpen(en binnen welke termijn) verbeterd dienen te worden.

Te zijner tijd wordt u in de gelegenheid gesteld om binnen twee weken te reageren op eventuele feitelijke
onjuistheden in deze rapportage. Indien u nog vragen heeft of’ toelichting wenst, dan kunt u contact opnemen metde inspectie. Wilt u informatie aan ons doorgeven, dan kunt u dit schriftelijk doen aan e-mail adres
meldjuntigz.nl.
Vermeld daarbij altijd ons kenmerk en richt uw correspondentie ter attentie van ENZ.

De inspectie attendeert u erop dat zij alle vastgestelde eindrapporten van het inspectietoezicht actief openbaarmaakt. Dit omvat ook de openbaarmaking van het vastgestelde rapport van dit inspectiebezoek.

Met vriendelijke groet,

Medewerker Toezicht

Inspectie voor de Gezondheidszorg
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Stadsplateau 1 1 3521 AZ 1 UTRECHT
Postbus 2680 1 3500 GR 1 URECHT

T 088 120 50 00
F 088 120 50 01

ri .utrecht©iciz. nI
htt ://www.igz.nl
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F10.2.e, tenzij anders
staat aangegeven.

Van: E@kleurrijkzorg.nI}
Verzonden: vrijdag 31juli 2015 16:19
Aan: _dienstpostbus IGZ afdeling ENZ
Onderwerp:

- Tav Dhr

Geachte heer ,

Naar aanleiding van uw bezoek 29 juli ii. bericht ik u het volgende:

U heeft ons als ‘off the record’ tip meegegeven om na te denken over vertegenwoordiging van onze doelgroep
binnen deze cliëntenraad van Careyn.

Kleurrijk Zorg en Careyn hebben hier de afgelopen jaren op vele manieren invulling aan geprobeerd te geven. Echter
lopen wij tegen het feit aan dat er sprake is van desinteresse vanuit de doelgroep.
De oorzaak ligt grotendeels in de beperkingen van de patiënt, analfabetisme of het niet beheersen van de
Nederlandse taal. Tevens is er bij de doelgroep onvoldoende begrip en kennis over de werking van westerse
medezeggenschap structuren.

Careyn heeft sinds 5 jaar een Marokkaanse verpleegafdeling ‘Amana’ met 12 somatiek bedden. Ondanks actieve
werving is ook daar gebleken dat geen van de bewoners of familieleden interesse heeft om deel te nemen aan een
cliëntenraad. Wij nemen uw tip van harte en zullen blijven nadenken op welke creatieve of alternatieve wijze er
invulling gegeven kan worden.

Hieronder ontvangt u ter afsluiting de namen van de onafhankelijke klachtencommissie van Careyn. Indien u nog
vragen heeft verneem ik dat graag.

Met vriendelijke groet en een fijn weekend,

Kleurrijk Zorg

Algemeen directeur
Verpleegkundige

Geondheidscentruni ‘ervecht

m?J:ondrf47 a
3S2 • Utrecht
T:030-2900339
F: 030-2900079
E: :c.rçvra t IIeurrij:o r.nI

t

_______

LEDEN KLACHTENCOMMISSIE CAREYN UTRECHT STAD EN UTRECHT WEST

1 Vaste leden j Functie
1



Mevrouw mr. Voorzitter
Jurist

Mevrouw Secretaris
( (Vertegenwoordigd clientenperspectief)

Mevrouw Lid
( (T.b.v. JGZ)

r— Lid
( T.b.v. AMW)

De heerE Lid
(T] (Arts)

Vervangende leden
Vacature Vervangend voorzitter

Jurist
--

Vervangend lid
( (Clientenperspectief)

Mevrouw1 Vervangend lid
(] (T.b.v. AMW)

[1 Vervangend Lid
(fl (JGZ)

Vacature Vervangend lid
(Verpleegkundige)
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10.2e, tenzij anders staat
aangegeven. Doc. 4

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

meldpunt@igz.nl
woensdag 2september2015 14:55
_Dienstpostbus IGZ Utrecht
1509 0324, Uw kenmerk:.
imageOOl .png

Bijgaand bericht inboeken svp.

Afdeling: eenheid nieuwe toetreders
Team: nieuwe toetreders
Hoort bij VGR nummer:

Met vriendelijke groet,

Mw. f] meldpunt(igz.nl>

02-09-2015 14:48 Mailimport,:
Sender: [jkleurriikzorg.nl
Date sent: Sep 2, 2015 2:46 PM
To: meldpunt@igz.n1 <meldpuntigz.nl>
Subject: Uw kenmerk:

_______________________________

Geachte heer [_Ei

Ik heb uw inspectierapport d.d. 31-8-2015 in goede orde ontvangen.

Namens de directie van Kleurrijk Zorg bericht ik u
rapport.

dat wij geen opmerkingen hebben over uw

Wij hebben het bezoek van uw inspectie als prettig en motiverend ervaren.

Met vriendelijke groet,

[TZZZZZZEZ]
Algemeen directeur
[cid : imageøol. png(J01D05B41 . D5639720j
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Doc. 6

1O.2.e, tenzij anders staat
aangegeven.

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Dir. Macro-Eco. Vraagst. en> Retouradres Postbus 20350 2500 El Den Haag
Arbeidsmarkt
Beroepen, Opleidingen en
ArbeidsmarktKleurrijk Zorg
Bezoekadres:Tav. Raad van Bestuur
Parnassusplein sAmazonedreef 47-a 2511 VX Den Heeg

3563 CA UTRECHT

www.rijksoverheid.nI

Xnlichtingen bij
www.stagcfonds2org.nI

Over het subsidieproces:
OBP-stagefondsDatum: 02-12-2015
T 070 340 7747

Betreft: Afwijzing subsidie aanvraag 2014-2015
Ons kenmerk

Relatienummer
Geacht bestuur,

Naar aanleiding van uw subsidieaanvraag d.d, 25 september 2015 in het kader Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradresvan de Subsidieregeling stageplaatsen zorg II bericht ik u het volgende, met vermelding van de datum
en het kenmerk van deze

Uw aanvraag wordt afgewezen op de volgende gronden: brief.

In de subsidieregeling is opgenomen dat de subsidieaanvraag voor 20 14-2015
uiterlijk 1 oktober 2015 door VWS moest zijn ontvangen (art. 3 lid 3). Uw
aanvraag is op 8 oktober 2015 bij VWS binnen gekomen. Vanwege het niet
tijdig indienen van de aanvraag heb ik besloten om uw aanvraag op grond
van art. 3 lid 5 af te wijzen.

AWB-procedure
Hebt u vragen over deze beslissing of bent u het er niet mee eens? Kijk eens op
http ://www. rijksoverheid. n l/ministeries/vws/bezwaarschriften-vws. Daar wordt
uitgelegd wat u kunt doen als u het niet eens bent met de beslissing en misschien
bezwaar wilt maken. Er staan voorbeelden waarmee u de kans op een succesvol
bezwaar kan inschatten.

U kunt ook bellen met het team stagefonds. Het telefoonnummer staat rechts op
de eerste pagina van deze brief. Misschien kunnen wij uw bezwaar wegnemen.

Wilt u toch een bezwaarschrift sturen, dan moet dit binnen zes weken na de
datum die bovenaan deze brief staat. Let op: doe dit op tijd, anders kan uw
bezwaar niet behandeld worden. Noem in het bezwaarschrift uw naam en adres,
en de datum en het kenmerk van deze brief (dit kenmerk vindt u in de
rechterkantlijn). Geef aan waarom u het niet eens bent met de beslissing. Vergeet
niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen en van een datum te voorzien. Wilt u
zo vriendelijk zijn om een kopie van deze brief mee te sturen met het
bezwaarschrift?
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Doc. 6

Het bezwaarschrift stuurt u naar:
Ons kenmerk

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

U kunt uw bezwaarschrift ook faxen naar: (070) 340 59 84 of mailen naar:
WJZ.bezwaarenberoep@minvws.nl.

Uw aanvraag is geregistreerd onder het subsidiezaaknummer:
Ik ‘/erzoek u bij al uw correspondentie het bovenstaande nummer te vermelden.
Voor algemene correspondentie verzoek ik het in de kantlijn genoemde
relatienummer te vermelden.

Hoogachtend,

De minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,
namens deze,
de directeur Macro-Economische Vraagstukken
en Arbeidsmarkt,
voor deze,

L
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Elo.2.e, tenzij anders
staat aangegeven. Doc. 7

Verzonden: dinsdag 12 januari 2016 13:17
Aan: _Dienstpostbus WJZ bezwaar en beroep
Onderwerp: Bezwaar

_____

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Gemarkeerd

Categorieën: categorie zwart; Categorie Geel

Geachte heer/mevrouw,

Namens Kleurrijk Zorg BV maak ik bezwaar tegen uw afwijzing d.d. 2-12-2015.

Ik ben van mening dat er sprake is van overmacht, de aanvraag aan uw organisatie is door de TNT met eenretoursticker geretourneerd.
Ik wens de gronden van bezwaar nog nader aan te vullen en te voorzien van bewijsstukken.

Met vriendelijke groet,

Kleurrijk Zorg

Dhr.

___

Algemeen directeur

Amazonedreef 47a
3563 CA Utrecht
030-2900339]
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10.2e, tenzij anders
staat aangegeven.

> Retouradres Postbus 20350 2500 Ei Den Haag

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Kleurrijk Zorg
de heer r]
Amazonedreef 47a
3563 CA UTRECHT

Datum
Betreft

14januari 2016

Geachte heer

Hierbij bevestig ik dat ik op 12 januari 2016 uw bezwaarschrift van 12 januari
2016 heb ontvangen tegen mijn besluit van 2 december 2015, kenmerk

U ontvangt zo spoedig mogelijk nader bericht over de verdere behandeling van uw
bezwaarschrift.

Ik wil u hierbij nog graag attenderen op de afhandeltermijn voor uw
bezwaarschrift. U ontvangt binnen zes weken na de dag waarop de termijn voor
het indienen van het bezwaarschrift is verstreken, een besluit of
verdagingsbericht. In het geval van een verdagingsbericht wordt de beslissing op
uw bezwaarschrift gedurende maximaal zes weken verdaagd.

Hoogachtend,

Wetgeving en Juridische
Zaken

Bezoekadres:
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
T 07034079 11
F 070 340 59 84
www.minvws,nI

Inlichtingen bij

T 070340

Ons kenmerk

Bijlagen

Uw brief

Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de datum
en het kenmerk van deze
brief.

de Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

ng en Juridische Zaken,

Pagina 1 van 1



10.2e, tenzij anders staati
aangegeven. ]

Doc. 9

Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Urgentie:

dinsdag 19januari 2016 10:48

nieuwe bezwaarzaken stageplaatsen Zorg
bezwaarschrift subsidiezaaknummer relatienummer

_____

Hoog

Beste,

Er zijn weer drie nieuwe bezwaarzaken binnengekomen. Graag ontvang ik het aanvraagformulier,
ontvangstbevestiging, vooraankondiging en evt. incompleetbrief in deze zaken.

1 Kleurrijk Zorg j7 bezwaar 12 januari, besluit 2 december
Bezwaargronden: overmacht, aanvraag is door TNT met retoursticker geretourneerd. Wenst nog het
bezwaar van gronden te voorzien. Ikzal bezwaarde daarvoor twee weken geven en vragen om afschrift
retourzending e.d.

2 Buiten reikwijdte

1

Alvast dank voor de stukken en reactie op mijn vragen in de derde zaak!

Vriendelijke groet,

mw. mr.
jurist

Cluster 1 Bezwaar en beroep
Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Paranassuspiein 5 1 2511 VX Den Haag
Postbus 20350 2500 EJ 1 Den Haag

T 070-340 J
F 070-340
minvws.ni

--
.

. .‘.‘,‘-

1
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1O.2.e, tenzij anders
staat aangegeven.

> Retouradres Postbus 20350 2500 E) Den Haag

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Wetgeving en )urldische
Zaken

Bezoekadres:
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
T 070 340 79 11
F 070 340 59 84
www.minvws.n!

Inlichtingen bij

Geachte heer

Op 12 januari 2016 hebt u per e-mail namens Kleurrijk Zorg B.V. een
bezwaarschrift ingediend tegen het besluit van 2 december 2015,

De ontvangst van uw bezwaarschrift is per brief van 14 januari 2016 aan
Kleurrijk Zorg B.V. bevestigd.

In uw bezwaarschrift hebt u aangegeven dat u de gronden van bezwaar nog wenst
aan te vullen en uw bezwaarschrift wilt voorzien van bewijsstukken. Daarom
verzoek ik u mij binnen twee weken deze gronden en bewijsstukken te doen
toekomen. Omdat u in uw bezwaârschrift hebt gesteld dat de subsidieaanvraag
van Kleurrijk Zorg B.V. door TNT met een retoursticker Is geretourneerd, verzoek
ik u om in ieder geval van deze retourzending mij een afschrift te doen toekomen.

Indien niet binnen de gestelde termijn van twee weken uw aanvullende gronden
en bewijsstukken zijn ontvangen, zal ik op basis van hetgeen u reeds heeft
aangevoerd uw bezwaarschrift behandelen.

Op grond van artikel 7:10, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht wordt de
termijn voor de afhandeling van uw bezwaarschrift opgeschort totdat het verzuim is
hersteld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.

Voor meer informatie verwijs ik u naar onze website:
http : ffwww.rijksoverheid.nI/ministeries/vws/bezwparsçhriften-vws

Ons kenmerk

Bijlagen

Uw brief

Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de datum
en het kenmerk van deze
brief:

Hoogachtend,

de Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,
namens deze,

Iving en Juridische Zaken,

Kleurrijk Zorg
de heer
Amazonedreef 47a
3563 CA UTRECHT

Datum
Betreft

19januari 2016
bezwaar T 070 340
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Doc. 12

1O.2.e, tenzij anders
staat aangegeven. Ministeije van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

Wetgeving en Juridische
Zaken

Bezoekadres:
Parriassusplein 5
2511 VX Den Haag
T 0703407911
F 070 340 59 84
www.mlnvws,nI

-

Ons kenmerkGeachte heer

Bijlagen
Op 12 januari 2016 hebt u per e-mail namens Kleurrijk Zorg B.V. een
bezwaarschrift ingediend tegen het besluit van 2 december 2015,
LZZ1 De ontvangst van uw bezwaarschrift is per brief van 14 januari 2016 aan
Kleurrijk Zorg B.V. bevestigd.

In uw bezwaarschrift hebt u aangegeven dat u de gronden van bezwaar nog wenst
aan te vullen en uw bezwaarschrift wilt voorzien van bewijsstukken. Daarom
verzoek ik u mij binnen twee weken deze gronden en bewijsstukken te doen
toekomen. Omdat u in uw bezwaarschrift hebt gesteld dat de subsidieaanvraag
van Kleurrijk Zorg B.V. door TNT met een retoursticker is geretourneerd, verzoek
ik u om in ieder geval van deze retourzending mij een afschrift te doen toekomen.

Indien niet binnen de gestelde termijn van twee weken uw aanvullende gronden
en bewijsstukken zijn ontvangen, zal ik op basis van hetgeen u reeds heeft
aangevoerd uw bezwaarschrift behandelen.

Op grond van artikel 7:10, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht wordt de
termijn voor de afhandeling van uw bezwaarschrift opgeschort totdat het verzuim is
hersteld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.

Voor meer informatie verwijs ik u naar onze website:
httn ://www. rijksoverheid. n l/m i nisteries/vws/bezwaarschriften-vws

Hoogachtend,

de Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,
nc

ng en Juridische Zaken,

Kleurrijk Zorg
deheer II
Amazonedreef 47a
3563 CA UTRECHT

Datum
Betreft

11 februari 2016
bezwaar

Inlichtingen bij

T 070 340

11w brief

Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de datum
en het kenmerk van deze
brief.
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1O.2.e, tenzij anders staat aangegeven.
Doc 13

Verzonden: maandag 15 februari 2016 15:26
Aan: _Dienstpostbus WJZ bezwaar en beroepOnderwerp: Verzoek tot uitstel 1,

Opvolgingsmarkering: OpvoJgen
Markeringsstatus: Gemarkeerd

Categorieën: Categorie Geel

Geachte heer/mevrouw,

Ik heb uw brief d,d. 11/2/2016 vandaag in goede orde mogen ontvangen.
Wegens vakantie heb ik helaas niet aan uw verzoek kunnen voldoen.

Ik verzoek u om enkele dagen uitstel, ik zal deze week de gronden per email aanvullen.

Met vriendelijke groet,

Kleurrijk Zorg

1



Doc. 13

Verzonden: donderdag 25 februari 2016 12:37
Aan: _Dienstpostbus WJZ bezwaar en beroep
Onderwerp: Aanvulling bezwaargronden

_____

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Gemarkeerd

Categorieën: Categorie Geel

Geachte heer/mevrouw,

Zoals reeds eerder beschreven heeft er zich een overmacht situatie voorgedaan bij het indienen van de aanvraag.

De TNT heeft het tijdig verzonden poststuk eerst getracht te retourneren naar onze postbus, en vervolgens het stuk geretourneerdnaar ons vestigingsadres. Als bijlage een afschrift van het poststuk zoals wij dat in de eerste week van oktober 2015 retour
hebben ontvangen.

Ik verzoek u om een (telefonische) hoorzitting indien u meer informatie nodig heeft om tot uw beslissing te komen.

Met vriendelijke groet,

Kleurrijk Zorg

Algemeen directeur
06-[]
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1Ô.2.e, tenzij anders
staat aangegeven. Doc. 14

Verzonden: ciinsdag2 februari 2016 15:07
Aan: 1
Onderwerp KFeiiTrijkrg
Bijlagen: Kleurrijk aank6r ld( Kleurrijk aanvr.form.pdf; i(Ieurrijk ontv.bev.pdf; Kleurrijkafwijzing.pdf

Hol

Hierbij de documenten Kleurrijk Zorg.

Met vriendelijke groet,

1

________________

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportDienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen 1.0. (DUS-I) Juridisch medewerker subsidies
Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG
Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG

minvws.nl

Afwezig op woensdag

1



Doc. 14

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

> Retouradres Postbus 15006 2500 BA Den Haag

Kleurrijk Zorg
T.a.v. Raad van Bestuur
Amazonedreef 47-a
3563 CA UTRECHT

Datum: 14 augustus 2015
Betreft: Aankondiging Stagefonds 2015

Secretaris-Generaal
Dir. Macro-Eco. Vraagst. en
Arbeidsmarkt
Beroepen, Opleidingen en
Arbeidsmarkt

Bezoekadres:
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
T 07034079 11
1’ 070 340 78 34
www.rljksoverheid.nl

Inlichtingen bij
crjrdern ni

Over de aanvraag
Frontdesk Calibris
T 030 7507888
6 frontdesk@celibris.nl

Geacht bestuur,

In juli jI. heb ik u via uw branchevereniging geïnformeerd over de ontwikkelingen omtrent
de Subsidieregeling stageplaatsen zorg II ji’ V)) Deze regeling beoogt
zorginstellingen meer stageplaatsen aan te laten bieden en de begeleiding van stagiaires te
verbeteren, zodat een bijdrage wordt geleverd aan het oplossen van toekomstige
knelpunten op de arbeidsmarkt. In 2008 is de regeling van start gegaan en voor de
afgelopen 7 studiejaren is er volop gebruik van gemaakt. Bijgevoegd treft u het formulier
aan om voor het studiejaar 2014-2015 de subsidie aan te vragen. In deze brief ga ik verder
in op de aarivraagprocedure.

Subsidieregeling stageplaatsen zorg II
Het totale beschikbare budget voor het studiejaar 2014-2015 is € 110 miljoen. Het
normbedrag per stage is afhankelijk van het totaal aantal gerealiseerde
beroepspraktijkvormlng-plaatsen (bpv-plaatsen). Dit normbedrag wordt berekend nadat
alle aanvragen zijn binnengekomen en beoordeeld. Hiervoor is gekozen om te garanderen
dat het beschikbare bedrag van € 110 miljoen volledig wordt benut. Wel is er per opleiding
een maximum normbedrag opgenomen in de regeling. De maximumbedragen zijn
vastgesteld op 40-50% boven de geschatte normbedragen per bpv-plaats. Op het
aanvraagformulier ziet u dat de opleidingen zijn opgedeeld in vier categorieën.

Per categorie zijn de maxlmumprijzen als volgt:
- Categoriecode A: € 2.700
- Categoriecode B: € 1.800
- Categoriecode C: € 4.800 (= € 1.800 + € 3.000)
- Categorlecode D: € 3.200 (= € 1.800 + € 1.400)

Verder wil ik u erop wijzen dat de bpv-plaatsen van de beroepsbegeleidende leerweg
studenten (bbl’ers) alleen in aanmerking komen voor subsidie uit het Stagefonds als de
bbl’er op jaarbasis tenminste 200 uur onderwijs (inclusief begeleiding) van de
onderwijsinstelling ontvangt. In het particulier onderwijs zijn er (bbl-)opleldingen waarbij
deze urennorm niet wordt gehaald.

Voor de tekst van de (wijziging van de) Subsidieregeling, alsmede de toelichting daarop,
verwijs ik u naar de website van mijn ministerie, waarvan onderaan deze brief het adres is
weergegeven.

Over het subsidieproces:
OOP-stagefonds
T 070 340 7747

Ons kenmerk

Relatienummer

Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradree
met vermelding van de datum
en het kenmerk van deze
briel
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Aanvraagprocedure
Evenals vorige jaren trachten we de administratieve lasten voor een ieder zoveel mogelijkte beperken. Daartoe zijn op bijgevoegd aanvraagformulier de door uw organisatie Onskenmerkgerealiseerde aantallen bpv-plaatsen, voor zover bij mij bekend, al ingevûld. Dezegegevens zijn afkomstig van de betrokken onderwijsinstellingen (roc’s, hogescholen enparticuliere onderwijsinstellingen). Ik ben hen daarvoor zeer erkentelijk. Calibris heeft dezegegevens genormaliseerd en geOniformeerd. Per zorgconcern is vervolgens bepaaldhoeveel bpv-plaatsen zijn gerealiseerd. De Subsidieregeling is zodanig vormgegeven datuw organisatie recht heeft op subsidie voor het in het aanvraagformulier opgenomen aantalbpv-plaatsen, mits uw aanvraag tijdig door mij wordt ontvangen. U behoeft het aantalgerealiseerde bpv-plaatsen daarvoor niet zelf nog eens na te gaan of door een accountantte laten controleren. Wilt u wel verifiëren of de lnstellingsgegevens in blok 1 van hetaanvraagformulier juist zijn (met uitzondering van het zakenpartnernummer) en dezezonodig aanvullen? Op het aanvraagformulier is in de meeste gevallen een IBAN-nummeropgenomen. Is deze niet (meer) juist of staat hier geen rekeningnummer genoemd, vuldan het juiste IBAN-nummer op het aanvraagformulier in en stuur een kopie van eenrecent bankafschrift mee.

Indien eigen (hogere) aanvraag
Indien uvoor een hoger aantal bpv-plaatsen subsidie zou willen aanvragen, omdat u vanmening bent dat uw Organisatie in het studiejaar 2014-2015 méér bpv-plaatsen heeftgerealiseerd dan op bijgaand formulier vernield, dan dient u daarvoor een blancoaanvraagformulier te gebruiken. Het blanco formulier kunt u downloaden vanwww.gfonfszogjjl. In dit geval moet de aanvraag voorzien zijn van aanvullendestukken. Welke stukken dat zijn, hangt af van de categorie bpv-plaatsen waarvoor meersubsidie wordt aangevraagd en van de omvang van de aangevraagde subsidie voor dedesbetreffende categorie bpv-plaatsen.

Er worden twee groepen bpv-plaatsen onderscheiden: voor middelbaar beroepsopleldingen(mbo) en voor hogere beroepsopleidingen (hbo). Als voor één van deze twee groepen bpvplaatsen voor meer dan € 150.000 subsidie wordt aangevraagd (uitgaande van demaximum normbedragen per gerealiseerde bpv-plaats), is een assurancerapport vereist.Gaat het om een subsidiebedrag tot en met € 150.000, dan kan de stageaanbieder kiezentussen een assurancerapport dan wel een ingevuld modeloverzicht van alle gerealiseerdebpv-plaatsen en afschriften van de overeenkomsten. De aanvullende stukken (hetzij hetassurancerapport, hetzij het overzicht en de afschriften) hoeven alleen maar betrekking tehebben op de groep (mbo, hbo of beide) bpv-plaatsen waarvoor het aantal aangevraagdebpv-plaatsen hoger is dan op het bijgevoegde formulier.

Voorbeeld hogere aanvraag:
U krijgt een vooraf ingevuld aanvraagformulier met 10,5 bpv-plaatsen voor mbostudenten en 2,1 bpv-plaatsen voor hbo-studenten. U wilt een aanvraag indienen voor10,5 bpv-plaatsen op mbo-niveau en 6,4 bpv-plaatsen op hbo-niveau. In dit geval zal uwhogere aanvraag niet meer dan € 150.000,- bedragen (uitgaande van de
maximumbedragen). U moet dan de volgende stukken opsturen:

- Een juist ondertekend blanco aanvraagformulier met het totaal van de door uaangevraagde aantallen (zowel hbo als mbo);
- Een juist ingevuld modèloverzlcht met de relevante gegevens van de 6,4

stageplaatsen op hbo-niveau;
- Alle stageovereenkomsten van de hho-stagiaires die voldoen aan de gestelde

eisen.
N. B. U kunt er eveneens voor kiezen om een assurancerapport in te dienen i.p. v. hetmodeloverzicht en de stageovereenkomsten.
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Heeft u hier vragen over of betreft het een lijst met meer dan 20 bpv-plaatsen, neem dan
contact op met VWS directie OBP (070—3407747), Alle bovengenoemde documenten zoals
het modeloverzicht alsmede het blanco aanvraagformulier, het model-assurancerapport en Ons kenmerkhet controleprotocol vindt u op de website van mijn ministerie.

Versturen aanvraagformulier
Of u nu het bijgaande vooraf ingevulde formulier gebruikt, of een blanco formulier invult, in
beide gevallen dient uw aanvraag uiterlijk 1 oktober 2015 door mij te zijn ontvangen. De
verantwoordelijkheid voor de tijdige ontvangst ligt geheel bij uzelf. Eventuele fouten van
een postbedrijf tav. te late bezorgingen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van het
ministerie van VWS. Alle aanvragen die na 1 oktober. 2015 worden ontvangen worden
afgewezen. Na ontvangst van de aanvraag krijgt u een ontvangstbevestiging toegestuurd.

Uitdrukkelijk verzoek ik u zorg te dragen voor een juiste en originele ondertekening door de
daartoe bevoegde persoon of personen. U dient het originele aanvraagformulier te sturen
naar:

Ministerie VWS
Directie OBP, afdeling subsidies
Postbus 16006
2500 BA Den Haag

Let op!

Let bij alle aanvragen op de volgende zaken:
- Het aanvraagformulier dient origineel ondertekend te worden door diegene(n) die

volgens het uittreksel van de KvK daartoe bevoegd is (zijn) (zie ook het
aanvraagformulier);

- Controleer de gegevens in blok 1 op het aanvraagformulier op het juiste adres en
IBAN-nummer. Is het IBAN-nummer niet (meer) juist of staat hier geen
rekeningnummer genoemd, vul dan het juiste IBAN-nummer op het
aanvraagformulier In en stuur een kopie van een recent bankafschrift mee;

- Graag het verzoek om het originele formulier te retourneren i.v.m. de herkenning
van het formulier In het scanapparaat (ofwel een goede afdruk/print bij gebruik van
een blanco aanvraagformulier in het geval van een eigen/hogere aanvraag).

Let bij een eigen/hogere aanvraag op de volgende (extra) zaken:
- De bpv-overeenkomst dient door drie partijen te zijn ondertekend; wetende de

zorginstelling, de onderwijsinstellirig én de student. Voor hbo-studenten kan worden
volstaan met een bpv-overeenkomst tussen de stagiair en zorginstelling en een
overzicht ondertekend door de hogeschool met alle relevante gegevens over de
stagiair;

- Bij gebruik van het modeloverzicht dienen de gegevens in het overzicht overeen te
komen met de gegevens in de bpv-overeenkomsten.

Voldoet de aanvraag hier niet aan, dan kan dit gevolgen hebben voor de subsidie.

Medewerking van onderwijsinstellingen aan het Stagefonds
Zoals hierboven is beschreven doet het Stagefonds ook een beroep op de medewerking van
onderwijsinstellingen. Hiermee bewijzen de onderwijsinstellingen een grote dienst aan de
zorginstellingen, waarvoor de zorginstellingen niets behoeven te betalen. We waarderen de
medewerking van de onderwijsinstellingen ten zeerste. Het alternatief zou immers zijn dat
alle zorginstellingen altijd een eigen aanvraag inclusief modeloverzicht en alle bpv
overeenkomsten of een assurancerapport moeten indienen, Helaas kan het voorkomen dat
de gegevens van onderwijsinstellingen niet l00% compleet zijn of dat de verwerking ervan
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door Calibris of VWS niet foutloos geschiedt. Juist om deze reden hebben zorginstellingende mogelijkheid om een eigen aanvraag in te dienen. Samen met de onderwijsinstellingenwerken we eraan om de informatie zo compleet en correct mogelijk te verzamelen. De Ons kenmerkresultaten van de afgelopen jaren laten duidelijke verbeteringen zien, Het is mij echtergebleken dat sommige zorginstellingen de verantwoordelijkheid voor een niet geheelcorrecte opgave bij de onderwijsinstellingen leggen, hen daarop aanspreken en zelfs overwillen gaan tot het indienen van een claim. Dit is wat VWS betreft volstrekt NIET aan deorde. Zorginstellingen zijn zelf volledig verantwoordelijk voor hun opgave en mogendankbaar zijn dat de onderwijsinstellingen hen daarbij een dienst bewijzen.

Verdere informatie
Op het aanvraagformulier vindt u het aantal berekende bpv-plaatsen op concernniveau.Daarnaast vindt 11 in de bijlage ook een overzicht waar het totaai aantal bpv-plaatsen isopgesplitst naar leerbedrijf. Tevens zal Calibris de subsidiecoördinator van uw concern pere-mall nader informeren over de opbouw van het voor uw organisatie berekende aantalbpv-piaatsen, uitgesplitst naar leerbedrijf en opleiding. In het geval dat u geen coördinatorheeft aangewezen zal dit overzicht door Calibris per post aan de Raad van Bestuur wordenaangeboden. Tenslotte krijgt de bpv-verantwoordelijke van uw concern per e-mail nadereinformatie over de opbouw van het berekende aantal bpv-plaatsen.

Mededelingen inzake de subsidie voor het studiejaar 2015-2016
Voor het studiejaar 2015-2016 is de Subsidieregeling stageplaatsen zorg II per 1 augustus2015 op enkele punten gewijzigd. Als gevolg van de inwerkingtreding van de Wetmaatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) is het begrip stageaanbieder uitgebreiddoor toevoeging van alle aanbieders ciie krachtens de Wmo 2015 zorg bieden. De bijlagenmet de crebolijsten van in de regeling opgenomen opleidingen zijn geactuaiiseerd. Alsgevolg van de nieuwe crebostructuur van het ministerie van OCW zijn nieuwe crebocodestoegevoegd en oude crebocodes verwijderd, De opleiding tot tandartsassistent en opleidingtot apothekersassistent zijn toegevoegd aan de Subsidieregeling. Deze toevoeging leidtvanaf studiejaar 2015-2016 tot een verhoging van het aantal voor subsidie In aanmerkingkomende stageplaatsen met bijna 2%. Daartoe is het subsidiepiafond verhoogd van € 110miljoen naar € 112 miljoen.

Bij de uitvoering van de Subsidieregeling is gebleken dat er onduidelijkheid bestaat over devereiste erkenningen van een leerbedrijf. Om subsidie voor een gerealiseerde stageplaatste verkrijgen dient een stageaanbieder erkend te zijn als leerbedrijf voor de specifiekeopleiding van de stagiair(e), Om de onduidelijkheid weg te nemen zal dit middels eenwijziging van de Subsidieregeling expliciet vermeld worden.

Calibris draagt per 1 augustus 2015 de wettelijke verantwoordelijkheden over aan SBB, Ditis een besluit van de minister van OCW. In het verlengde hiervan neemt SBB ook deuitvoering van het Stagefonds over. Voor het nieuwe subsidiejaar 2015-2016 ontvangenzorginstellingen en schoien alle informatie van SBB. Calibris verzorgt de uitvoering enafhandeling van het lopende subsidiejaar 2014-2015 nog. Tot en met december 2015 kuntu met al uw vragen over dit subsidiejaar nog bij Calibrls terecht. Vanaf oktober 2015 kunt iimet uw vragen omtrent het subsidiejaar 2015-2016 terecht bij de Servicedesk van SBB.

Indien u inhoudelijke vragen heeft over de aanvraag (bijv. over het aantal bpv-plaatsen)kunt u contact opnemen met de frontdesk van Calibris, telefoon 030-7507888 of viafrontdesk@calibris.nl. Omdat de gegevens van de onderwijsinstellingen zijn bewerkt doorCailbrls, heeft het geenzin om met de onderwijsinstellingen contact op te nemen.
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Indien u vragen heeft met betrekking tot het subsidieproces kunt u contact opnemen metVWS directie OBP, telefoon 070-3407747 of via het volgende e-mailadres
Let wel: dit e-mailadres is uitsluitend bedoeld voor het stellen vanvragen en/of het inwinnen van informatie, maar niet voor het indienen van aanvragen.

Tot slot verwijs ik u voor alle relevante informatie over het Stagefonds naar de website vanhet Stagefonds: www.stagefondszorg.nI of die van Calibris: wwwcalibris.nl.

Ons kenmerk

Hoogachtend,

de Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,
namens deze,
de plv. directeur van de directie
Macro-Economische Vraagstukken
en Arbeidsmarkt,

Bijla gen:
- Vooringevuld aanvraag formulier Stagefonds 2015
- Overzicht uitgesplitst naar leerbedrijf

drs.
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- - Ministerievan Volksgezondheid,1 Subsideregehng Welzijn en Sport

Stageplaatsen zorg II

2014-201.5
3ubsldieAanviang

1 Pianvraagformulier t.b.v. een subsidieverlening 2014 — 2015 -L In het kader van de Subsidieregeling stagepiaatse g II

Instellingsgegevens (controleren en aanvullen):
Naam instelling: Kleurrijk Zorg
Postadres: Amazonedreef 47-a
Postcode: 3563 CA
Vestigingsplaats: UTRECHT
Contactpersoon: 8 fikT. 2015E-mailadres:

II. Aan welke directie vraagt u subsidie aan? SCANPL’2,hi,

fiT. De activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd:In het studiejaar waarvoor de subsidie wordt verstrekt, heeft de zor-ginsteiling de onderstaande stageplaatsen gerealiseerd.
IV. Berekening Subsidie

V. Ondertekening
(Let op’ De eenvraag behoort te zijn ondertekend door degenecn) dle daartoe volgens het uiltreksel van de Kamer van Koophandel bevoegd is (zijn). eijgezamenlijke bevoegdheid dienen ten n,lnste 2 bevoegde bestuursleden te tekenen. Als Iemand anders tekent, dient een rechtsgeldige originele rnachLging (conformKvK) te worden n,eegestuurd. 01) een beperkte bevoegdheid dient aangetoond te worden dat de betreffende persoon daadwerkelijk bevoegd Is tot het doen van eensubsidieaanvraag voor de betreffende organisatie. De ondertekenIng dient origineel te zijn, Een aanvraag ondertekend bij afwezigheid (b.a.) of In opdracht (la) kanniet werden geaccepteerd.)

Het bestuur, dan wel een namens het bestuur gevolmechtigde, verklaart kennis te hebben genomen van de vlgerende Wet- & regelgevIng op basis waarvanonderhavige subsidie wordt aangevraagd ei verklaart onderhavige subsidieaanvraag volledig juist en naar waarheid te hebben ingevuld. bovendien verklaart hetbestuur c.q. de gevolmachugde dat de opleldingsinrichtlng beschikt over een erkenning c.q. erkennirigen voor het verzorgen van de zoigoplelding(en) waarvoor deSubsidie Is aangevraagd die geldig is c.g. zijn vierde periode waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

VOLKSGEZC’j1ElD
WELZIJN E’4 sPoRT Telefoonnummer:

Zakenpartnemummer:
Bank- of girorekening:
Kamer van koophandel nr,: 22I59

Directie MEVA

Soort Opleiding Categoriecode BPV-piaatsenHBO verpleging - vtfdt(5)
- A 0,00HBO verpleging - duaal(5)

D 1 0,001-160 SPIl -vt/dt(5)
A 0,00HBO SPH - duaal(5)

. t . 0,OPHBO MWD, social work - vtjdt(5)
A 0,28HBO MWD, soclal work - duaai(5)

-
- B 0,00HBO pedagogiek - vt/dt(5)

A 0,00HBO pedagagiek - ciuaal(5)
0 0,00HBO Medische Hulpverlening - vt/dt(5) A 0,00HBO Medische Hulpverlening - duaai(S)

- 8 0,00MBO verpleging - boi(4)
A 0,41MBO verpleging - bbi(4)

-
-

- B
- 0,00MBO maatschappelijk zorg - boi(4) A 0,00M80 maatschappelijk zorg- bbl(4)

. B 0,00MBO pedagogisch medewerker - bol(4) A 0,00MBO pedagogisch medewerker - bbi(4) 8 ‘ 0,00M5O doktersassistent - boi(4)
A 0,00MBO doktersassistent - bbl(4)

. 8 0,00MBO verzorging - bol(3) -

- A 0,00MB0 verzorging - bbi(3) .
.- . c 0,00M6O maatschappelijk zorg - bol(3) A 0,00MB0 maatschappelijk zorg - bbl(3)

. . . C
. 0,00MBO pedagogisch medewerker - bol(3) A 0,00MBO pedagogisch medewerker - bbl(3) -

. . C 0,00MBO helpende zorg en/of welzijn - bol(2)
. A 0,00MBO heipende zorg en/of welzijn - bbl(2) 8 0,00MBO zorghulp - bol(1)

. A
- 0,00MBO zorghuip - 1)

- 6 0,00

Volmacht conform KvI< Ja / Nee mi

Plaats

psjjSØ
LyÇ
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Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

> Tetouradres Postbus 20350 2500 El Den Haag

Kleurrijk Zorg
T.a.v. Raad van Bestuur
Amazonedreef 47-a
3563 CA UTRECHT

Datum: 26-10-2015
Betreft: Ontvangstbevestiging aanvraag stagefonds 2014-2015

Geacht bestuur,

Onlangs heb ik het aanvraagformulier t.b.v. een subsidieverlening in het kader vande Subsidieregeling stageplaètsen zorg II over het schooljaar 2014-2015
ontvangen.

De aanvraag wordt momenteel volgens de standaard richtlijnen gecontroleerd,Over de verdere afwikkeling van uw aanvraag ontvangt u zo spoedig mogelijknadere informatie.

Hoogachtend,

de minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,
namens deze,
de directeur Macro-Economische Vraagstukken
en Arbeidsmarkt,

Dir. Macro-Eco. Vraagst.
en Arbe,dsmarkt
Beroepen, Opleidingen en
Arbeidsmarkt

Bezoekadres
Parnessusplein 5
2511 VX Den Haag
T 070 3407g 11
F 070 340 78 34
www. rljksoverheld.nI

Inlichtingen bij

Over de aanvraag:
Frontdesk CaI,brls
T 030 750 7888
if frontdesk@calibris.nl

Over het subsldFeproces:
OBP-stagefonds
T 070 340 7747

Ons kenmerk

Reiatienummer

voor deze,
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Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Dir. Macro-Eco. Vraagst. en> Retouracires Postbus 20350 2500 Ei Den -laag
Arbeidsmarkt
Beroepen, Opleidingen en
ArbeidsmarktKleurrijk Zorg
Bezoekadres:T.a.v. Raad van Bestuur
Parnassusplein 5Amazonedreef 47-a 2511 VX Den 1-laag

3563 CA UTRECHT
‘

i’ew.rijksoverheid.ni

InlichtIngen bij

Over het subsidieproces:
OBP-stagefondsDatum: 02-12-2015
T 070 340 7747Betreft: Afwijzing subsidie aanvraag 2014-2015
Ons kenmerk

Relatlenummer
Geacht bestuur,

Naar aanleiding van uw subsidieaanvraag d.d. 25 september 2015 in het kader Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradresvan de Subsidieregeling stageplaatsen zorg II bericht ik u het volgende, met vermelding van de datum
en het kenmerk van deze

Uw aanvraag wordt afgewezen op de volgende gronden: brief.

In de subsidieregeling is opgenomen dat de subsidieaanvraag voor 2014-2015
uiterlijk 1 oktober 2015 door VWS moest zijn ontvangen (art. 3 lid 3). Uw
aanvraag is op 8 oktober 2015 bij VWS binnen gekomen. Vanwege het niet
tijdig indienen van de aanvraag heb ik besloten om uw aanvraag op grond
van art. 3 lid 5 af te wijzen.

AWB-procedure
Hebt u vragen over deze beslissing of bent u het er niet mee eens? Kijk eens op
http ://www. rijksoverheid .nh/ministeries/vws/bezwaarschriften-vws. Daar wordt
uitgelegd wat u kunt doen als u het niet eens bent met de beslissing en misschien
bezwaar wilt maken. Er staan voorbeelden waarmee u de kans op een succesvol
bezwaar ken inschatten.

U kunt ook bellen met het team stagefonds. Het telefoonnummer staat rechts op
de eerste pagina van deze brief. Misschien kunnen wij uw bezwaar wegnemen.

Wilt u toch een bezwaarschrift sturen, dan moet dit binnen zes weken na de
datum die bovenaan deze brief staat. Let op: doe dit op tijd, anders kan uw
bezwaar niet behandeld worden. Noem in het bezwaarschrift uw naam en adres,
en de datum en het kenmerk van deze brief (dit kenmerk vindt u in de
rechterkantlijn). Geef aan waarom u het niet eens bent met de beslissing. Vergeet
niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen en van een datum te voorzien, Wilt u
zo vriendelijk zijn om een kopie van deze brief mee te sturen met het
bezwaarschrift?
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Het bezwaarschrift stuurt u naar:

Ons kenmerkMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

U kunt uw bezwaarschrift ook faxen naar: (070) 340 59 84 of mailen naar:
WJZ bezwaarenbpminvws.nI.

Uw aanvraag is geregistreerd onder het subsidiezaaknummer:
Ik verzoek u bij al uw correspondentie het bovenstaande nummer te vermelden.
Voor algemene correspondentie verzoek ik het in de kantlijn genoemde
relatienummer te vermelden.

Hoogachtend,

De minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,
namens deze,
de directeur Macro-Economische Vraagstukken
en Arbeidsmarkt,
voor deze,

Pagina 2 van 2



Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Hol ,
Ik ben het graag eens met een herziening in deze zaak, Ik vind niet dat de fout van PostNL voor risico van KleurrijkZorg moet komen. Ik wacht de herziening af.

Groet,

Van:
Verzonden: dinsdag 1 maart 2016 15:14
Aan:
Onderwerp: F\N: Aanvulling bezwaargronden

Hol ,
Zie hieronder het antwoord van MEVA.

Het lijkt mij toch duidelijk dat PostNL hier een fout heeft gemaakt.
Het adres op de enveloppe is juist, de datum van ondertekening op het aanvraagformulier is 25 september 2025.Laten we ervan uitgaan dat het aanvraagformulier in de enveloppe zat.

Weet niet of hier jurisprudentie over is en of de afwijzing juridisch houdbaar is?
Maar ik vind dat Kleurrijk Zorg het voordeel van de twijfel verdient.
Ik zal een herziene vaststellingsheschikking opstellen en deze laten accorderen door MEVA.

Groet,

Beste —,
en ik zijn geen juristen, wij weten niet wat de jurisprudentie hieromtrent is. Als de jurisprudentie aangeeft dater een herziening nodig is van de afwijzing dan stemmen wij daarmee in.

1 Beleidsmedewerker
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Directie Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt (MEVA)
Afdeling Financiën, Informatie-uitwisseling en Opleidingsinstrumentarium (Fl0)
070340 1 06- Secretariaat 070-340

10.2e, tenzij anders
staat aangegeven. Doc. 15

Van;
Verzonden: dinsdag 1 maart 2016 14:51
Aan:
CC: f_____________

_____________

Onderwérp: RE: Aanvi bezwaargronden1

Met vriendelijke groet,

1



Doc. 15
Parnassusplein 5 1 2511 VX Den Haag 7e etage
Postbus 20350 1 2SOOEJ 1 Den Haag

Hoi

WJZ heeft de zaak juist aan mij voorgelegd.
Ik ben van mening dat het een fout van PostNL is waar Kleurrijk Zorg niets aan kan doen.Maar MEVA moet wel akkoord gaan met een herziening van de afwijzing, zoals , al schreef gaat het om eenbedrag van € 1.164,08.

Hoor graag snel van MEVA.

Groet,

Van:
Verzonden: dinsdag 1 maart 2016 14:38
Aan:
CC
Onderwerp: RE: Aanvulling bezwaargronden

Beste en

Dit is een zaak voor de juristen. Wat is hun oordeel?

Met vriendelijke groet,

1 Beleidsmedewerker
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Directie Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt (MEVA)
Afdeling Financidn, Informatie-uitwisseling en Opleidingsinstrumentarium (Fl0)070-340 1 06-__ 1 Secretariaat 070-340
Parnassusplein 5 1 2511 VX 1 Den Haag 1 7e etage
Postbus 20350 1 2500EJ 1 Den Haag

Van:
Verzonden: dinsdag 1 maart 2016 11:59
Aan:

1 maart 2016 14:41

bezwaargronden

2
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CC:
Onderwerp: FW: Aanvulling bezwaargronden

Haen____

Graag jullie akkoord op herziening inzake aanvraag Stagefonds 1415.

Uit onderstaande leid ik af dat:
- Instelling aanvraag tijdig heeft verzonden, naar juist adres;
- PostNL de aanvraag op 26/9 retour heeft gestuurd naar instelling (eerst naar fout adres);
• Dit voor 1 oktober 2015 was;
- En de instelling dus wel tijdig een aanvraag heeft ingediend, maar dat PostNL deze om welke reden dan ook

niet naar het juiste adres heeft verstuurd.

Gaat om een bedrag van € 1.164,08.

Alvast bedankt voor jullie reactie!

Vriendelijke groeten,

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 1
Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-l)
Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG

lminvws.nl

Van:
Verzonden: maandag 29 februari 2016 13:04
Aan:
Onderwerp: FW: AanvuUing bezwaargronden

Hoi

Graag je advies.
Vreemde gang van zaken bij PostNL maar daar kan de instelling niets aan doen.

Akkoord met herziening?

Groet,

Van:
Verzonden: maandag 29 februari 2016 12:47
Aan:
Onderwerp: FW: Aanvulling bezwaargronden

Deze mail heeft betrekking op de subsidieaanvraag van Kleurrijk Zorg. De aanvraag is afgewezen omdat deze te laat
is ontvangen.
In bezwaar heeft Kleurrijk Zorg aangevoerd dat sprake is van overmacht omdat de aanvraag door PostNL retour is
gezonden (zie onderstaande mail).
Uit de scan hieronder leid ik af dat het posstuk — waarvan ik dan maar even aanneem dat het de subsidieaanvraag
bevatte—door PostNL op 26 september retour is gezonden vanwege ‘Vertrokken’. Dat laatste vind ik vreemd, want
het vermelde postadres is volgens mij het juiste adres (dit staat althans vermeld op de aankondiging van 14
augustus 2015). Zo op het eerste gezicht lijkt er dus wel degelijk door Kleurrijk Zorg op tijd — namelijk in ieder geval
vôér 26september— een aanvraag naar het ministerie te zijn verzonden.

3
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Mijn voorstel zou dan ook zijn om de primaire afwijzing te herzien. Wat vind jij?

Groet,

Van:
Ii Ci

Verzonden: donderdag 25 februati 2016 12:37
Aan: _Dienstpostbus WJZ bezwaar en beroep
Onderwerp: Aanvulling bezwaargronden

Geachte heer/mevrouw,

Zoals reeds eerder beschreven heeft er zich een overmacht situatie voorgedaan bij het indienen van de aanvraag.
De TNT heeft het tijdig verzonden poststuk eerst getracht te retourneren naar onze postbus, en vervolgens het stukgeretourneerd naar ons vestigingsadres. Als bijlage een afschrift van het poststuk zoals wij dat in de eerste week vanoktober 2015 retour hebben ontvangen.

Ik verzoek u om een (telefonische) hoorzitting indien u meer informatie nodig heeft om tot uw beslissing te komen.
Met vriendelijke groet,

Kleurrijk Zorg

Algemeen directeur
06-

4
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10.2e, tenzij anders
staat aangegeven.

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Kleurrijk Zorg
t.a.v. dhr.

_____

Amazonedreef 47-a
3563 CA UTRECHT

Datum 11 maart 2016
Betreft: Herziening subsidievaststelling Stageplaatsen zorg 2014-2015

Geacht bestuur,

Met uw brief van 12 januari 2016 heeft u bezwaar aangetekend tegen de afwijzing
van uw_subsidieaanvraag, met mijn beschikking van 2 december 2015 met ken
merkL . Naar aanleiding van uw bezwaarschrift heb ik deze zaak
nogmaals bekeken.

In uw mail van 25 februari 2b16 waarin u een aanvulling op de bezwaargronden
geeft, stelt u dat er zich een overmacht situatie heeft voorgedaan bij het indienen
van de aanvraag.
PostNL heeft het tijdig door u verzonden poststuk eerst getracht te retourneren
naar uw postbus, en vervolgens het stuk geretourneerd naar uw vestigingsadres.
Als bijlage heeft u een scan van het poststuk, zoals u dat in de eerste week van
oktober retour heeft ontvangen, meegestuurd.

Ik heb in het dossier van Kleurrijk Zorg uw subsidieaanvraag aangetroffen, deze
aanvraag is ondertekend op 25 september 2015. Het adres op de enveloppe was
correct en ik neem aan dat het aanvraagformulier subsidieverlening 2014-2015 in
het kader van de Subsidieregeling stageplaatsen zorg II in de enveloppe zat. Op
de sticker is te zien dat PostNL op 26 september 2015 heeft aangevinkt dat gea
dresseerde vertrokken was. Vervolgens is het poststuk zoals u heeft geschreven
aan uw postbus geretourneerd en vervolgens aan uw vestigingsadres.
Ik ben van mening dat u er vanuit mocht gaan dat uw poststuk op tijd verstuurd
was.
Uw bezwaarschrift is voor mij aanleiding om mijn besluit 2december 2015 met
kenmerk[ te herzien

Buitendiensten PIv. SG
Dienst uitv. Subsidies aan
Instellingen
Team vws
Bezoekadres:
Parnassusplein 5
2511 vx Den Haag
T 0703407911
F 070 340 78 34
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag
www. rijksoverheid. ni

Inlichtingen bij

Juridisch medewerker

T D70-340J

M +31(0)6f1
[@minvws.nl

Kenmerk

LEZZZ
Relatienummer

Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de datum
en het kenmerk van deze
brief.

Naar aanleiding van uw subsidieaanvraag voor het studiejaar 2014-20 15 in het
kader van de Subsidieregeling stageplaatsen zorg II, ofwel het Stagefonds, be
richt ik u het volgende.

Inhoudelijke overwegingen
Met het daartoe bestemde aanvraagformulier heeft u voor het studiejaar 2014-
2015 een subsidie aangevraagd in het kader van de Subsidieregeling
stageplaatsen zorg II. Hiermee heeft u aangegeven dat u in het studiejaar 2014-
2015 stageplaatsen voor deelnemers aan specifieke zorgopleidingen heeft
gerealiseerd.
Het realiseren van dergelijke stageplaatsen past binnen mijn beleid, zoals onder
andere neergelegd in mijn brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Pagina 1 van 3



Doc. 16

Staten-Generaal van 5 november 2007, kamerstuk 2007-2008, 29 282, nr. 46, Buitendiensten Plv. SG
waarin maatregelen worden aangekondigd op het terrein van het Dienst Uitv. Subsidies San
arbeidsmarktbeleid in de zorg. Instellingen

In de subsidieregeling geldend voor het schooljaar 2014-2015 is een Team VWS

subsidieplafond van € 110 miljoen opgenomen en maximumbedragen voor de
verschillende categorieën stageplaatsen. Het daadwerkelijke normbedrag per Kenmerk

gerealiseerde stageplaats is afhankelijk van het totaal aantal aangevraagde en
gerealiseerde stageplaatsen. In onderstaande tabel is per categorie aangegeven
wat het normbedrag voor het studiejaar 2014-2015 is.

Categorie Gerealiseerde plaatsen Normbedrag

A 26 080,67 € 1 687,07

B 9.334,95 € 1.710,11

C 10.757,59 € 4.368,70

D 1.134,20 € 2.679,95

Subsidievaststelling
Onder verwijzing naar de bovenvermelde overwegingen stel ik de subsidie
stageplaatsen zorg 2014-2015 vast op € 1.164,08. Dit is conform het aantal de
door u aangevraagde stageplaatsen in uw subsidieaanvraag. De onderbouwing vn
het subsidiebedrag naar de verschillende opleidingen kunt u hieronder vinden.

Soort Opleidinq CateqorieCode BPV plaatsen Bedraq
hBO verpleqinq — A 0 00 0 00

[HBO vrpleqinq 4D0,00 0.00
HBOSPH A ,.jooo 000
HBO SPH 4ooo o,oo
HBO MWD. social work A 0,28 472,38
HBO MWD. social work B 0,00 0,00
HBO pgçqik, 0.89 0,00
HBO pedacjociiek B 0 00 0 00
HBO Medische Huloverlenipq A 0 00 0 00
HBO Medische Hulpverleninq B 0,00 0,OQ
MBQ veroleqinq A 0,41 691,70
MBOveroleaino B 0,00 0,O0
MBO maatschappelijk zorq A 0,00 0.00
MBO maatschaopeliik zoro B 0,00 0.00
MBOpedaqoqjschmedewerkerA

—-... PQQ 0,00
MBO pedaqoqisch medewerker. t S 0O0 0,00
MBO doktersassistent A 0 00 0 00
MBO doktersassistent B 0,00 0,00
MBO verzorciinci A 0.00 0.00
MBO verzorqing

_____

C 0,00 0.00
MBO maatschaooeliik zora A 0,00 0.00
MBO maatschaooeliik zorci C . QO0 0.00
MBO pedaqoqisch medev erker A ] o,oç 0,00
MBO pedacioqisch medewerker C 0 00 0 00
MBO helpende zorci en/of welziin A 0 00 0 00
MBO helpende zorci en/of welzijn — B 0,00 0,00
MBO zorqhulo A 0 00 0 00

MBOzorqhulo 0,00
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Buitendiensten Piv. SGHet subsidiebedrag zal aan u worden uitbetaald op rekeningnummer: Dienst Uitv. Subsidies aan
onder vermelding van het in de kantlijn genoemde Instellingen

Team VWSrel a tien u mme r.

KenmerkOp deze subsidie is de volgende wet- en regelgeving van toepassing:

_____

- de Algemene wet bestuursrecht;
- de Kaderwet VWS-subsidies;
- de Subsidieregeling stageplaatsen zorg II.

AWB-procedure
Dit nieuwe besluit raakt het vorige besluit van 2 december 2015 met kenmerkLi

waartegen u op 12 januari 2016 bezwaar heeft gemaakt
Daardoor is uw bezwaar nu automatisch gericht tegen beide besluiten. Naar mijn
oordeel komt dit nieuwe besluit echter tegemoet aan uw bezwaar. Daarom verzoek
ik u mij binnen twee weken schriftelijk te laten weten of u uw bezwaarschrift
intrekt of niet. Als u het niet intrekt, verzoek ik u aan te geven waarom u wilt
doorgaan met de behandeling van uw bezwaar.

U kunt uw reactie per e-mail (WJZ.bezwaarenberoeo@minvws.nl), per post of
per fax sturen aan:
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Postbus 20350
2500 Ei Den Haag
Fax: (070) 340[EZ

Ik verzoek u bij uw correspondentie inzake deze herziening uw subsidienummer
en registratienummer te vermelden

Hoogachtend,

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,
namens deze,
de directeur Macro-Economische Vraagstukken
en Arbeidsmarkt,
voor deze,

F
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1O.2.e, tenzij anders staat
aangegeven. Ministerie van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport

Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

Wetgeving en juridische
Zaken

Bezoekadres:
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
T 07034079 11
F 070 340 59 84
www,minvws.nI

Inlichtingen bij

T 070 340

Geachte heer Uw brief

Naar aanleiding van uw bezwaarschrift van 12 januari 2016, ontvangen 12 januari Correspondentie uitsluitend
2016, tegen mijn besluit van 2december2015, kenmerk

__________

richten aan het retouradres
met vermelding van de datumvraag ik uw aandacht voor het volgende,
en het kenmerk van deze
brief:

In vervolg op mijn brief van 14 januari 2016 bericht ik u het volgende.

De behandeling van uw bezwaarschrift vergt helaas meer tijd dan aanvankelijk
werd verwacht.

Gelet daarop ben ik genoodzaakt gebruik te maken van de mogelijkheid die artikel
7:10, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) geeft om de
beslissing op uw bezwaarschrift gedurende zes weken te verdagen. Dit betekent
dat de termijn waarbinnen ik op uw bezwaarschrift moet beslissen met zes weken
wordt verlengd.

Indien niet véér 3 mei 2016 op uw bezwaarschrift is beslist en geen verder uitstel
is of wordt overeengekomen, dan heeft u op grond van artikel 6:2, aanhef en
onder b, van de Awb de mogelijkheid beroep in te stellen bij de rechtbank tegen
het niet tijdig beslissen op het bezwaarschrift.
Indien u daarbij een spoedeisend belang heeft, kan de voorzieningenrechter
daarnaast op uw verzoek een voorlopige voorziening treffen. U kunt dat verzoek
indienen bij de voorzitter van de sector bestuursrecht van de rechtbank.

Voordat u het beroep kunt Instellen dient u mij op grond van artikel 6:12, tweede
lid, van de Awb eerst In gebreke te stellen, omdat ik niet tijdig op uw
bezwaarschrift heb beslist.
Vervolgens dienen er twee weken verstreken te zijn na de dag waarop u mij in
gebreke heeft gesteld.

Kleurrijk Zorg
deheer
Amazonedreef 47a
3563 CA UTRECHT

Datum
Betreft

17 maart 2016
bezwaar

Ons kenmerk

Bijlagen
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Voor meer informatie verwijs ik u naar onze website:
titto ://www. rijksoverheid. njLministeries/vws/bezwaarschriften-vws

WetgevIng en Juridische
Zaken

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Ons kenmerk

de Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

c en Juridische Zaken,
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1O.2.e, tenzij anders
Doc 18staat aangegeven.

Verzonden: donderdag 31 maart 2016 14:58
Aan: _Dienstpostbus WJZ bezwaar en beroep
Onderwerp: FW: Herziening n.a.v. uw bezwaar

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Gemarkeerd

Categorieën: Categorie Blauw

Hierbij een intrekking in zaak nr. Kleurrijk Zorg. Graag een bevestiging naar bezwaarde sturen en de
procedure afsluiten.
Groet,

Van:
Verzonden: donderdag 31 maart 2016 14:57
Aan [ZE]
Onderwerp: RE: Herziening na.v. uw bezwaar

Geachte heer

Dank u voor uw snelle reactie. U zult nog per post een bevestiging van de intrekking van uw bezwaarschrift
ontvangen.

Met vriendelijke groet,

Van:
Verzonden: donderdag 31 maart 2016 14:56
Aan —fl
Onderwerp: Re: Herziening n.a.v. uw bezwaar

Geachte mevrouw

Op basis van de herziening trekken wij het bezwaar in.

Met vriendelijke groet,

Kleurrijk Zorg

Algemeen directeur

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 31 mrt. 2016 om 14:26 heeft ‘@minvwsnl> het volgende geschreven:

Geachte heer

Naar aanleiding van uw bezwaar i5 bij brief van 11 maart jI. een herzieningsbesluit aan u
toegezonden. Hierbij is alsnog subsidie aan u toegekend op grond van cie Subsidieregeling
stageplaatsen zorg II. In de brief is aangegeven dat met het herzieningsbesluit tegemoet wordt
gekomen aan uw bezwaar. Om die reden bent u verzocht om mij schriftelijk te laten weten of u uw

1
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bezwaarschrift intrekt of niet. Als u het bezwaarschrift niet intrekt, bent u verzocht om aan te gevenwaarom u wilt doorgaan met de behandeling van uw bezwaar.

Tot op heden heb ik geen reactie van u mogen ontvangen. Zou u mij alsnog kunnen laten weten of uhet bezwaarschrift intrekt of niet?

Met vriendelijke groet,

mevr. mr

_____

senior jur)st

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Parnassusplein 5 1 Den Haag
Postbus 20350 1 2500 E) l Den Haag

T 070 - 340 [i of
F 070 - 340
E

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit berichtabusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. DeStaat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbondenaan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are nât the addressee or 1f this messagewas sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts noliability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
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10.2e, tenzij anders staat
aangegeven.

> Retouradres Postbus 20350 2500 Ei Den Haag

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Wetgeving en Juridische
Zaken

Bezoekadres:
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
T 0703407911
F 070 340 59 84
www.minvws.nI

Inlichtingen bi]
1•

T 070 34

Ons kenmerk

Bijlagen

Uw brief
De intrekking van uw bezwaarschrift betekent dat verdere behandeling door de
bezwarencornmissie niet meer nodig is. Het dossier wordt daarom gesloten.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de bovengenoemde
contactpersoon.

Hoogachtend,

de Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

Juridische Zaken

Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de datum
en het kenmerk van deze
brie

Kleurrijk Zorg
deheer
Amazonedreef 47a
3563 CA UTRECHT

Datum : 1 april 2016
Betreft : intrekking bezwaar

Vandaag heb ik uw mail ontvangen waarin staat dat u uw bezwaarschrift dat
gericht is tegen het besluit van 2 december 2015, kenmerk ‘

intrekt.

Pagina 1 van 1



10.2e, tenzij anders staat aangegeven. 1
Bijlage 1: Intakeformuller bezwaarschriften (d.d .7 maart 2Q1.5

Ontvangstbevestiging: nader bericht / telefonisch contact / geen bobtermljn noemen

Doc. 20

1 XNTAKEFORMULIER BEZWAARSCHRIFTEN

[knaam: Kleurrijk Zorg Jurist:

1 Zaaknummer:

j
Soort zaak: Stageplaatsen Zorg

Let op: wordt in het bezwaarschrïft bezwaar gemaakt tegen één of meerdere besluiten? JA, aantal .../NEE+ Indien JA, dan per besluit een checklist en termljnvolgformulier invullen.

Datum besluit: 2 december 2015 Start beslistermijn: 14 januari 2016Opschorting/aanhouding: Verdaglng

Beoordeling formele vereisten bezwaarschrift datum paraaf
Bezwaarschrift tegen besluit in de zin van de Awb N8 let op: soms meerdere door

verschillende ondertekenaars!
esluitVWS -besluit IGZ (eigen titel) -besluit nVWA (eigen ttel)
Datum poststempel: binnen termijn:
Bij ontbreken poststempel:

CoJ’Aantal dagen buiten termijn: /&\ S} :Yf-\ /
-opvragen info per brief? telefonisch op datum:

Bevoegdheid Indiener
-bewijs van bevoegdheid en /of
-machtiging

-opvragen info per brief / telefonisch op datum:

Bezwaarschrift bevat de gronden van bezwaar
*matiging *betalingsregellng
-opvragen info per brief / telefonisch op datum:

Opbouw dossier

Bestreden besluit en op de zaak betrekking hebbende stukken opvragen bijbetrokken directie
Verzoek om aanvullende Informatie bij betrokken beleidsdirectie
-per e-mail/telefonisch op datum:
-resultaat contact:
Verzoek om aanvullende informatie bij bezwaarde
-telefonisch op datum:
-informatie per e-mail/brlef / telefonisch ontvangen op datum:
-resultaat contact:
Betrokkenheid derde belanghebbende:

Wijze van afdoening

Kennelijk niet-ontvankelijk

Kennelijk ongegrond

Korte motivering kennelijk afdoening:

. h

Ambtelijk horen
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