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2 Vragenlijst Snelle subsidie 

De snelle regeling in het kort 

• Heb je een HR-vraagstuk dat vanwege de coronacrisis nú om een oplossing
vraagt, dan kan je bij A&O fonds Gemeenten subsidie aanvragen.

• A&O fonds betaalt na een snelle check de subsidie zo snel mogelijk uit - tot een
bedrag van € 5.000,-. Co-financiering is in dit geval niet nodig.

• Er geldt een maximum van twee aanvragen per gemeente. Heb je een derde
project? Bel de Subsidie Helpdesk, tel. 070 7630038.

• A&O fonds deelt de projectopzet en contactgegevens van de projectleider via
onze website met andere gemeenten.

• Na afloop van het project deelt A&O ook de projectresultaten met andere
gemeenten.

 
Te beantwoorden vragen 
1. Welk HR-vraagstuk vraagt vanwege de coronacrisis nú om een oplossing

(max half A4-tje)

2. Wat ga je hiervoor doen (max half A4-tje)
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3. Geef een onderbouwing van de kosten (intern en extern) die hiermee 
gemoeid zijn 
 
 

INTERNE KOSTEN 

Activiteit  Medewerker Salarisschaal/periodiek Geraamde uren 

    

    

    

     

    

n.b.: Voeg voor de interne kosten salarisstroken toe; de interne uren worden via de uurloontabel vergoed. 

 
 

EXTERNE KOSTEN 

Activiteit  Externe organisatie Begrote kosten 

   

   

   

    

   

n.b.: Voeg indien mogelijk offertes toe. 
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4. Looptijd van het project (begin- en einddatum) 

 

 

5. Naam en gegevens projectleider 

Naam:    

E-mailadres   

Telefoonnummer  

 

6. Wat zijn de resultaten (n.b.: na afloop in te vullen) 
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