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Wijziging Beleidskader tweede aanvraag Dagindeling
ESF-3
Regeling van de Minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid van 4 juni
2003, nr. DCE/PD/2003/41460 houdende/tot wijziging van Beleidskader
tweede aanvraag Dagindeling ESF-3
De Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid,
Gelet op artikel 3 van de
Subsidieregeling Dagindeling ESF-3
(Stcrt 2002, 211);
Besluit:
Tot 1 juli 2003 kunnen subsidie-aanvragen worden ingediend op grond
van de Subsidieregeling Dagindeling
ESF-3. Om voor inwilliging in aanmerking te komen dienen de aanvragen te voldoen aan de navolgende criteria.
1. Aandachtsgebieden
Het budget van het ESF doelstelling
3 programma voor het onderdeel
Dagindeling wordt in de aanvraagronde 2003 specifiek ingezet
voor
– Het aandachtsgebied Tijd: vernieuwende experimenten die oplossingen
voor ‘tijd-knelpunten’ ontwikkelen.
– Implementatietrajecten: doelgerichte
verspreiding van resultaten en producten.
’s-Gravenhage, 4 juni 2003.
De Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid,
A.J. de Geus.
Toelichting
Tijd
Fricties in de ‘tijdordening’ kunnen
een belemmerende factor zijn voor de
afstemming van werk en privé. Een
betere afstemming van werk- en ope-

ningstijden en flexibilisering van
werktijden en schooltijden vergemakkelijkt het combineren van werk en
privé en leidt tot een grotere arbeidsparticipatie. Op een aantal terreinen
is rond het thema Tijd nog (te) weinig ervaring opgedaan om te komen
tot goede, overneembare voorbeelden
en input voor (mogelijk) beleid.
Nieuwe experimenten richten zich op
de volgende thema’s:
– Afstemming werk- en openingstijden: lokale tijdinitiatieven;
– Flexibele werktijden, levensloopontwikkelingen in arbeidsorganisaties;
– Flexibele schooltijden: afstemming
tijden van kinderopvang, onderwijs
en vrije tijdsvoorzieningen;
– Tijd, transport en ruimte.
Implementatietrajecten
Doelgerichte overdracht van succesvolle, innovatieve resultaten, producten en instrumenten met betrekking
tot dagindeling. Het gaat om implementatieactiviteiten naar relevante
actoren op lokaal, regionaal, landelijk
of sectoraal niveau.
2. Aanvragers
Subsidie-aanvragen kunnen worden
ingediend door organisaties in
Nederland met expertise op bovengenoemde aandachtsgebieden: maatschappelijke organisaties, gemeentelijke en provinciale overheden en
bedrijven die op lokaal niveau willen
experimenteren met oplossingen voor
een betere combinatie van arbeid en
zorg. Samenwerking tussen meerdere
organisaties is een voorwaarde. Het
gaat om een breed draagvlak van
relevante organisaties die bij het project betrokken zijn.
Activiteiten in de provincie
Flevoland zijn uitgesloten van bekostiging vanuit ESF. De provincie
Flevoland is namelijk aangewezen als
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zgn. ‘doelstelling 1-gebied’ en kent
daardoor een aparte regeling die door
de provincie Flevoland wordt vastgesteld en uitgevoerd.
3. Projectduur en budget
Voor de projecten is in totaal een
budget van € 7.000.000 beschikbaar.
Subsidie zal slechts worden verleend
voor projecten met een tijdsduur van
maximaal 18 maanden. Beschikbaar
budget per experiment is maximaal
€ 140.000 voor nieuwe experimenten
Tijd en € 55.000 voor
Implementatietrajecten.
4. Procedure
Een informatiepakket met het aanvraagformulier en toelichting op de
procedure kan per e-mail worden
aangevraagd bij: dagindeling@minszw.nl
Subsidieaanvragen kunnen gezonden worden naar:
Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid
Directie Coördinatie
Emancipatiebeleid / Dagindeling
ESF-3
Postbus 90801
2509 LV Den Haag

1

