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1. Dienst Uitvoering Subsidies aan 
Instellingen (DUS-I)

DUS-I draagt bij aan een gezond en slim Nederland voor iedereen. Dit 
doet DUS-I door subsidies te verlenen in het sociaal domein.

DUS-I voert subsidieregelingen uit voor de ministeries van Onderwijs 
Cultuur en Wetenschappen (OCW) en voor Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport (VWS). 

DUS-I is een expertisecentrum subsidies waarbij de klant centraal staat.

DUS-I is een onderdeel binnen het Ministerie van VWS.



1. Dienst Uitvoering Subsidies aan 
Instellingen (DUS-I)

Binnen DUS-I is het team DUS-I MDT opgericht. 

Dit team is verantwoordelijk voor het uitvoeren en beheren van de MDT 
subsidieregelingen MDT-5a en MDT-2023:

• Vraagbaak met betrekking tot alle vragen over de subsidieregeling
• Aanvraagproces MDT subsidies
• Beheer MDT subsidies: 

• Tussentijdse rapportage
• Eindverantwoording
• Bevoorschotting en invordering



2. Aanvraagproces subsidie MDT 2023

Indienen aanvragen via website van DUS-I 
• Link en formulier: Tussentijds bewerken en opslaan
• Feitelijke en administratieve informatie
• Inhoudelijke informatie: Doelstellingen, activiteiten en 

begroting
• Uploaden van documenten

Volledigheidstoets door DUS-I
• Kan de aanvraag in behandeling worden genomen?
• Is de aanvraag volledig ingevuld, zijn de bijlagen compleet?
• Indien nodig aanvullende vragen (VOI)*
• Beoordeling cofinanciering   



2. Aanvraagproces subsidie MDT 2023 

Cofinanciering 
• Belangrijke beleidsdoelstelling vanuit politiek
• 25% van uw projectbudget
• Cofinancieringsverklaring per partner:
 Berekening door inzet van medewerkers, met rekentarief HOT
 Faciliteiten alleen opgeven voor bijzondere activiteiten 

(projectsubsidie)
• DUS-I beoordeelt aannemelijkheid van uw opgave

Let op: 
Als u bij de vaststelling te weinig cofinanciering heeft, wordt dit verrekend 
met de subsidie!



2. Aanvraagproces subsidie MDT 2023

Inhoudelijke beoordeling
• Externe beoordelingscommissie (Instellingsbesluit)
 Grote commissie met jongeren en volwassenen

• Commissie beoordeelt: 
 Vertrouwen dat het partnerschap een goed MDT-project 

gaat uitvoeren
 De aanvraag voldoet aan de eisen van de regeling 

• Mogelijkheid tot het stellen van aanvullende vragen (VOI)
• De commissie stelt een beoordelingsadvies op voor M.



2. Aanvraagproces subsidie MDT 2023

Toekenning
• Beschikking  
• Bevoorschotting
• Startdatum project  

Afwijzing
• Beschikking
• Adviesgesprek (optioneel) 



2. Aanvraagproces subsidie MDT 2023

* Planning is indicatief en onder voorbehoud van publicatie regeling!

Formele behandeltermijn 22 weken.

Planning *
1. Indiening aanvragen Q2
2. Sluiting indiening aanvragen Medio juni
3. Volledigheidstoets Juni, eerste helft juli

ZOMERVAKANTIE
4. Inhoudelijke beoordeling Eind augustus t/m half oktober
5. Besluitvorming M en 
beschikken

Eind oktober t/m half november

6. Betalen November en december



3. Verantwoording subsidie MDT 2023

Hoe moet u verantwoorden?
• Tussentijdse rapportage per jaar
• Eindrapportage 
• Accountantscontrole
• Steekproef  

Zorgplicht

Meldingsplicht
• Betekenisvolle wijzigingen in uw project en/of realisatie

Contactpersoon



4. Informatie subsidie MDT 2023

• Website DUS-I: WWW.dus-I.nl
 Algemene info en Q&A*

• Subsidieregeling*
• Stappenoverzicht met planning aanvraagproces subsidie* 
• Ondersteunende documenten en formulieren* 
 Handreiking subsidieregeling (handleiding)
 Cofinancieringsverklaring
 Model intentieverklaring
 Model samenwerkingsovereenkomst
 Model Data Sharing Agreement

* Onder voorbehoud van publicatie regeling!

http://www.dus-i.nl/


Vragen?

Bedankt voor je aandacht!
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