
Beleidsregels qaisingssubsidie iniermediuirs Orionis Walcheren 

1. Doel 
Bevorderen dd’r werkzoekenden meT een uiikering Porficipoiiewei, IOAW of IOAZ, aangenomen 
worden in een regulier dienstverband zodoi de ui’rkering kan worden beéindigd. 

2. Doelgroep 
Werkzoekenden woonachfig in de gemeenien Middeiburg, Vlissingen of Veere mei een Uiikering 
Parficipafiewe’r, IOAW of IOAZ. Deze werkzoekenden hebben geen betaald dienstverband. 

3. Wie komf mogelijk in aanmerking voor de subsidie? 
De in’rermedidir (uiizendbureou, de’rocheringsbureou, re-in’regro’riebedrijf, orbeids— 
bemiddeiingsbureou e.d.) die: Een door Orionis Woicheren oongewezen/oongemelde 
werkzoekende in diensi neem’r of mei een diensiverbond piooisi bij een derde werkgever me’r de 
duur van minimaal 3 maanden, met een salaris waardaar de werkzoekende geen beroep meer 
kan doen op een uitkering. 

4. Hoogte van de subsidie 
De plooisingssubsidie besioof ui’r een eenmalig bedrag van €IOOO als hei diensiverbond minimooi 
3 maanden heef’r voor’rgeduurd en nogmaals een eenmalig bedrag van €iOOO als he’r 
dienstverband minimaal ó maanden heefi voortgeduurd. 

5. Aanmelding van kandidaten 
Orionis Walcheren meidi mogelijke kandidaten per e—mail bij de infermediair aan. In de 
e—moii word’r vermeld daT voor betreffende kandidaaf de piooisingssubsidie von faepassing is. 
Aiieen voor kondidoien die op deze wijze zun aangemeld kan subsidie verstrekt worden. 

6. Declaratie 
De iniermedioir mag een subsidiebedrag van €] OOO declareren als hei dienstverband minimaal 3 
maanden heeft voorigeduurd en nogmaals een bedrag van €iOOO als hef diensiverbond 
minimaal 6 maanden heefi voor’rgeduurd. Beide bedragen mogen ook in een keer worden 
gedeclareerd als hei dienstverband minimaal ó maanden heeft voor’rgeduurd. Bij de decloroiie 
moei dis bewijss‘ruk een gewoormerkie salarisspecifica’rie of een loonsiooi over de 
subsidieperiode zijn bijgevoegd. 
De decldroiie moeiL uiterlijk binnen 3 maanden na afloap van de subsidieperiode worden 
ingediend. 

7. Wijzigingen melden 
De inierrnedioir meidi Wijzigingen die hei recht op de plooisingssubsidie kunnen beïnvloeden zo 
spoedig mogelijk en in ieder gevoi binnen 30 dagen na ingang van de wijziging aan Orionis 
Walcheren. 

8. Ingangsdatum 
Deze beleidsregels zijn van krochi mei ingong von i juli 2019 
Aidus vastgesteld door hei Dageluks Besiuur von Orionis Wolcheren op 13 juni 2019 
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