
 

 

Fonds                   Stimuleringsfonds Arbeidsmarkt Midden Brabant 

Beschrijving         Het Stimuleringsfonds Arbeidsmarkt ondersteunt innovaties op de arbeidsmarkt. Met het fonds 
worden bedrijven in de regio Midden-Brabant gestimuleerd om werkgelegenheid te creëren voor 
kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt. 

 

Voorwaarden     Om in aanmerking te komen voor subsidie gelden onderstaande voorwaarden: 
• toon aan op welke wijze deze aanvraag vernieuwende/innovatieve elementen in zich heeft 

die bijdragen aan duurzame nieuwe werkgelegenheid of aan behoud van werkgelegenheid; 
• geef aan hoe de cofinanciering van duurzame werkgelegenheid voor kwetsbare mensen op 

de arbeidsmarkt is georganiseerd (minimaal 25%). 
De verantwoordelijkheid van re-integratie ligt bij de werkgever(s) zelf. Er is sprake van eenmalige en maximale 
financiering vanuit het fonds van € 100.000,-. 

 

Extra procedure Voor subsidieaanvragen vanaf € 40.000 geldt een extra procedure: een Quick 
scan light. De aanvrager ontvangt hiervoor een uitnodiging na het volledig 
invullen van het aanvraagformulier. De Quick Scan light bestaat uit twee 
onderdelen:   
1)  een pitch en  
2)  opleveren van extra financiële data. De aanvrager geeft een pitch 

maximaal 15 min.) met daarin een motivatie voor financiering uit het 
Stimuleringsfonds en hoe deze ingezet gaat worden (ook wel: 
liquiditeitsbehoefte). De pitch wordt beoordeeld door een jury (de 
Innovatiegroep).  

Bij een positief oordeel mag de aanvrager door naar het tweede onderdeel. Deze  
bestaat uit het opleveren van extra financiële data ter beoordeling, namelijk: 
1) Een jaarrekening van het voorgaande jaar  
2) Een liquiditeitsprognose: een schriftelijke onderbouwing van de behoefte 

aan financiële middelen om het (gepitchte) plan vorm te kunnen geven.  

Aanpak                 Het aanvraagformulier vindt u op www.tilburg.nl/subsidies. Lees voor het invullen de 
gebruikswijzer op pagina 2 van dit document. 
Het Stimuleringsfonds Arbeidsmarkt is een regionaal fonds voor Midden-Brabant. Beoordeling en 
toekenning gebeurt door de Innovatiegroep. Hierin zitten vertegenwoordigers vanuit de drie O's 
(Onderwijs, Ondernemers en Overheid). De gemeente zorgt voor de uitvoering en administratie. 

 

Contact                (Samenwerkende) ondernemers en/of bedrijven kunnen het hele jaar subsidieaanvragen 
indienen. Gebruik hiervoor het onderstaande aanvraagformulier. Voor meer informatie neemt u 
contact op met Anja Willems (projectleider OndernemersAkkoord), 
Telefoonnummer: 013-542 93 03 of e-mail: stimuleringarbeidsmarkt@tilburg.nl

 

Wet- en 
regelgeving 

 

De algemene susbsidieverordening van de gemeente Tilburg vindt u op www.tilburg.nl/subsidies.

 

Indiendata           Gedurende het hele jaar
 
 

Maximale 
bijdrage 

 

Begin- en 
einddatum 

 

Uitvoerende 

 
 
 
€ 100.000,- 
 
 
01-07-2013 
31-12-2015 
 

Gemeente Tilburg, afdeling Economie & Arbeidsmarkt
instantie              Bezoekadres: 

Stadhuisplein 130 
5038 TC Tilburg 

 
Postadres: Postbus 90155 
5000 LH Tilburg

 

Formulier             Aanmelden doet u door het digitale aanvraagformulier in te vullen op www.tilburg.nl/subsidies
Meer 
informatie 

 

De regeling van het Stimuleringsfonds Arbeidsmarkt vindt u op www.tilburg.nl/subsidies
 

Bijgewerkt           09-02-2017 
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Gebruikswijzer aanvraagformulier Stimuleringsfonds Arbeidsmarkt Midden- 
Brabant. 

 
 

Indienen aanvraag 
Lees voor het invullen deze toelichting goed door en zorg dat u op de hoogte bent algemene 
subsidievoorwaarden gemeente Tilburg en de regeling Stimuleringsfonds Arbeidsmarkt Midden-Brabant. 
Beiden staan op www.tilburg.nl/subsidies. 

 
Een aanvraag dient u in via het webformulier op  www.tilburg.nl/subsidies. Het formulier komt rechtstreeks 
binnen bij het Stimuleringsfonds. U hoeft het formulier niet zelf op te slaan of te mailen. 

 
Houdt u er rekening mee dat vanwege veiligheidsredenen na 15 minuten het formulier niet gebruiken de sessie 
verloopt. Dit betekent dat u niet meer verder kunt met invullen en dat eerder ingevulde gegevens verloren zijn. 
U moet dan opnieuw beginnen met het indienen van uw aanvraag. 

 
Om uw aanvraag te beoordelen hebben wij een begroting nodig. Tijdens het invullen van het webformulier 
kunt u deze uploaden. U bent verplicht deze mee te sturen. Als u geen bijlage meestuurt kunt u de aanvraag 
niet afronden. 
Een voorbeeld van de begroting treft u hieronder aan als bijlage. 

 
Aanvraag inzien 
Heeft u e-herkenning gebruikt bij het invullen? Dan kunt u de aanvraag inzien via 
www.tilburg.nl/mijngemeente
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Bijlage 
 
 

VOORBEELD BEGROTING STIMULERINGSFONDS ARBEIDSMARKT 
MIDDEN BRABANT 

 
Algemene gegevens 

 
 

Naam organisatie 

Naam project 

Opgesteld door 

Functie 

d.d. 
 
 
 

Begroting  € 

Lasten   

Totale lasten  € 0,00 

Baten 
 

 
−   Inbreng eigen middelen 

 
−   Cofinanciering derden 

 
−   Opbrengsten 

 
−   Subsidieverzoek 

  

Totale baten  € 0,00 

Wijze van terugbetaling revolverend deel 
(25% in cash) 

  

 


