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In deze handleiding module worden de 
volgende onderwerpen behandeld: 

 
1. Nieuwe registratie 
2. Autoriseren gebruikers voor (nieuwe) 

regeling(en) 
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Klik op                          om een nieuwe 
registratie in te dienen voor uw organisatie. 
Per tijdvak dient u eenmalig een registratie 
in te dienen voordat u een subsidie aan kan 

vragen. 
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1 
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Klik op              om gebruikers rechten te 
geven of om rechten voor deze regeling bij 

een gebruiker te verwijderen. 
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Klik op              om een regeling te selecteren waarvoor u zich wilt 
registreren, zodat u na opening van het tijdvak een subsidie aanvraag in 

kunt dienen. 
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Klik op de gewenste actie waarvoor u zich wilt registreren. 

1 

1 
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Kies een tijdvak waarvoor u zich wilt registreren. 
2 
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Klik op                om de registratie te bewaren. 
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Na het registreren voor een regeling, krijgt u een 
overzicht van deze registratie en zal de registratie de 

status “Ingediend” hebben. 
Het Agentschap SZW zal de registratie eerst goed 

moeten keuren voordat u daadwerkelijk een 
subsidie aanvraag in kan dienen.  

Deze beslissing wordt binnen maximaal één werkdag 
genomen. 

De registratie zal dan de status Goedgekeurd krijgen. 
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Alle personen die geregistreerd staan bij de organisatie worden 
automatisch gekoppeld aan een nieuwe registratie. 

Alle betrokken personen kunnen een aanvraag opstellen voor deze 
registratie. Alleen de tekenbevoegde kan de aanvraag 

daadwerkelijk indienen. 
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Klik op                 om een geregistreerd persoon te verwijderen. 
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2 

3 

Klik op                 om een persoon van de eigen organisatie of van 
een adviesbureau toe te voegen aan deze registratie. 
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Als een registratie goedgekeurd is door het Agentschap SZW, krijgt deze 
de status “Goedgekeurd”. De volgende stap is het indienen van een 

aanvraag zodra het tijdvak geopend is. 
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Als een registratie wordt afgekeurd door het Agentschap SZW, dan 
voldoet de aanvrager niet aan de voorwaarden voor de betreffende 

subsidieregeling. De regeling krijgt de de status “Afgekeurd”. 

1 
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U zou nu in staat moeten zijn om: 

 
1. Een nieuwe registratie te doen voor een regeling 
2. Gebruikers autoriseren voor een regeling 

 
Voor vragen en of opmerkingen kunt u contact opnemen met: 

Agentschap SZW (070 – 315 2054) of 
subsidieportaal@agentschapszw.nl  
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