
 
 
Subsidie Toegankelijkheid – Leidraad activiteitenplan 
 
Maak een activiteitenplan met een begroting. Beschrijf wat u gaat doen en hoe dit de 
toegankelijkheid van u onderneming of organisatie verbetert.  
 
Het activiteitenplan (exclusief begroting) mag niet langer zijn dan vier pagina’s.  

Uw organisatie 
• Geef een korte beschrijving van uw organisatie en van de producten, diensten, of activiteiten 

die u aanbiedt.  

De toegankelijkheidsmaatregel  
• Leg uit wat u gaat doen om de toegankelijkheid van uw organisatie of onderneming te 

verbeteren.  
• Leg uit of de maatregel de sociale toegankelijkheid (bijvoorbeeld dienstverlening, training, 

beeldvorming of informatievoorziening) of de fysieke toegankelijkheid (bijvoorbeeld een 
verbouwing of aanpassing aan een gebouw) verbetert.  

• Leg uit voor wie de maatregel bedoeld is. Voor bezoekers of klanten met een: 
o Verstandelijke beperking  
o Lichamelijke of motorische beperking (zoals een loopbeperking (bijvoorbeeld met een 

rolstoel) of verminderde arm/handfunctie)  
o Chronische ziekte (zoals diabetes, ziekte van Crohn, reuma)  
o Zintuigelijke beperking (visueel of auditief)  
o Psychische kwetsbaarheid (zoals psychosegevoelig, ADHD, autisme, zware 

depressie)  

De effectiviteit  
• Geef een schatting van het aantal bezoekers of klanten dat de maatregel zal gaan gebruiken.  
• Leg uit of de maatregel die u neemt ook een positief effect heeft voor andere bezoekers of 

klanten dan genoemd bij 2c.  
• Omschrijf of de maatregel nieuw, creatief of vernieuwend is en op welke manier.  
• Geef aan hoe de kosten voor de maatregel zich verhouden tot het gebruik ervan.  
• Geef aan hoe duurzaam de maatregel is en op welke manier (bijvoorbeeld hoe vaak er 

onderhoud nodig is of hoe vaak het vernieuwd moet worden).  

Het draagvlak 
• Geef aan hoe u weet dat er behoefte is aan deze maatregel. 
• Geef aan of er mensen met een beperking of ervaringsdeskundigen betrokken zijn geweest bij 

uw plan. 

De kosten (begroting) 
• Maak een overzicht met een begroting voor het uitvoeren van de maatregel (de subsidie 

bedraagt in 2021 in ronde 1 maximaal 100% van de kosten voor toegankelijkheid, in ronde 2 
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maximaal 70%, in 2022 bedraagt de subsidie maximaal 50% van de kosten voor 
toegankelijkheid, met een maximum van 20.000 euro per aanvraag). 

• Geef aan welke kosten u moet maken om de maatregel uit te voeren. 
• Geef aan welk subsidiebedrag u nodig heeft. 
• Geef aan welke andere inkomsten u heeft of verwacht (cofinanciering). 
• De begroting moet sluitend zijn. Dat betekent dat het totaal van de verwachte kosten gelijk 

moet zijn aan het totaal van de verwachte inkomsten.  
• Bekijk hier een voorbeeldbegroting. 

Checklist: 
• U hebt een advies bijgevoegd van één van de vier belangenorganisaties. 
• U bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 
• De maatregel die u aanvraagt betreft niet een aanpassing van een verbouwing die korter dan 

2 jaar geleden is afgerond. 
• Uw aanvraag betreft geen nieuwbouw. 
• U hebt een offerte bijgevoegd. 

 

https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/9.digitaalloket/Subsidies/2018-07-Toelichting-begroting-subsidieaanvraag.pdf
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