
NIEUWSBRIEF

Zorgsubsidies
Hierbij ontvangt u de e-mailflits van 
mei 2021 met nieuws over subsidies  
in de zorg. 

Wij hopen u hiermee van dienst te zijn. 
Voor uw vragen en/of opmerkingen kunt 
u contact opnemen met Karlijn Peters. 

mailto:k.peters%40berenschot.nl?subject=Nieuwsbrief%20Zorgsubsidies
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Zorg nationaal

‘Gezondheid en Zorg’-oproep voor 
creatieve, innovatieve en duurzame 
oplossingen

Binnen het nieuwe programma Citizen Science 
voor Gezondheid en Zorg (CS4GZ) zijn ZonMw en 
Health Holland op zoek naar creatieve, innovatieve 
en vooral ook duurzame oplossingen voor het 
maatschappelijk thema ‘Gezondheid en Zorg’ van 
VWS. 
Het programma richt zich op onderzoek en innovatie waarin 

de burger het initiatief neemt om zo een bijdrage te leveren 

aan de transitie naar zelf- en samenmanagement van 

gezondheid en het ‘mee- en ertoe doen’ in de samenleving. 

Burger(wetenschapper)s verbonden aan een onderneming 

of burgercollectief en beroepswetenschappers verbonden aan 

een Nederlandse onderzoeksorganisatie kunnen een aanvraag 

indienen. Het samenwerkingsverband beschikt bovendien over 

expertise met sociale innovatie.

In het project ligt de focus op (de ontwikkeling van) 

innovatieve en relevante gezondheidsinterventies of medische 

technologie die het leven van mensen met een aandoening/

beperking beter maken vanuit een brede benadering van 

gezondheid of gericht op preventie. Het project moet (een 

combinatie van) fundamenteel onderzoek, industrieel 

onderzoek of experimentele ontwikkeling zijn en een bijdrage 

leveren aan minimaal één van de vier missies van het 

maatschappelijk thema ‘Gezondheid & Zorg’ van VWS.

De PPS-toeslag bedraagt maximaal € 300.000,-- per project met 

een maximale looptijd van 24 maanden. De deadline van de 

aanvraag is 18 mei 2021, 14.00 uur Lees verder >>

Stimuleringsregeling Mentaal Welzijn 
Jongeren & Corona 

Deze stimuleringsregeling heeft als doel de 
gevolgen te verzachten van de coronamaatregelen 
op het mentale welzijn van jongeren tussen de 12 
en 30 jaar. Aanvragen kunnen digitaal tot en met 
30 juni 2021 worden ingediend. 
Fonds 21 stimuleert organisaties die werken met jongeren 

om bestaande projecten op te schalen of nieuwe projecten 

te ontwikkelen. Projecten moeten in 2021 (grotendeels) 

gerealiseerd worden, waarbij geheel of grotendeels online 

projecten toegestaan zijn. Nederlandse rechtspersonen 

(stichting, vereniging, bv of nv zonder winstoogmerk), rijks- 

en gemeentemusea en rijks- en stadsarchieven komen in 

aanmerking voor de regeling. 

Het aangevraagde bedrag is minimaal € 10.000,--.  

Maximaal 50% van de totale begroting wordt gesubsidieerd. 

Lees verder>>

Vouchers voor sportinnovatie

De ZonMw-Sportinnovator Vouchers zijn een 
stimulans voor innovatie op het gebied van sport 
en bewegen bij gemeenten, sportbonden en 
bedrijven. Daarnaast kan de voucher ook door 
sportinnovator-centra worden ingezet bij het 
coördineren van het (regionale) Sportinnovator-
netwerk.
De voucher biedt toegang tot de expertise van een Sport-

innovatorcentrum bij het beantwoorden van een innovatie-

vraag. Het Sportinnovator-centrum ondersteunt de 

aanvrager met advies, onderzoek (bijvoorbeeld literatuur-, 

haalbaarheids-, markt- of effectonderzoek), doorontwikkeling, 

conceptontwikkeling, validatie/testen, prototyping, data-

analyse of netwerk. 

https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/citizen-science-voor-gezondheid-en-zorg/
https://www.fonds21.nl/nieuws/616/stimuleringsregeling-fonds-21-mentaal-welzijn-jongeren-corona
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Een grote voucher bedraagt € 10.000,-- en een kleine voucher 

€ 5.000,--. Het totale budget bedraagt € 560.000,--. Aanvragen, 

op basis van first come, first served, is mogelijk tot 31 december 

2021, 12.00 uur. Lees verder>>

Nieuwe oproep voor onderzoek naar 
bestaande geneesmiddelen

Rediscovery Ronde 5 is geopend in het kader van 
het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen 
(GGG) voor onderzoek naar de effectiviteit en/
of dosisoptimalisatie van een veelbelovende 
toepassing van een bestaand geneesmiddel. 
Het doel van het GGG-programma is het efficiënter, veiliger 

en doelmatiger inzetten van bestaande geneesmiddelen voor 

het verbeteren van farmacotherapeutische zorg. In deze 

ronde kunnen drie typen projectideeën worden ingediend: 

preklinische studies, proof-of-concept studies of klinische-

validatiestudies. Een hoofdaanvrager afkomstig van een 

Nederlandse onderzoeksorganisatie of een Nederlandse 

zorginstelling kan een projectidee indienen. 

Er is een budget van maximaal € 2 miljoen beschikbaar. 

Enige cofinanciering wordt geadviseerd. Het indienen van een 

projectidee kan uiterlijk tot 15 juni, 14.00 uur. De deadline 

voor volledige subsidieaanvragen is 11 januari 2022, 14.00 uur. 

Lees verder >>

Nieuwe oproep voor het verbeteren 
van multidisciplinaire samenwerking

De ZonMw-oproep ‘Onderbouwen en verbeteren 
multidisciplinaire samenwerking tussen 
huisartsen, verpleegkundigen en paramedici’ heeft 
als primair uitgangspunt de meest optimale zorg 
voor de zorgvrager. 
De subsidie geldt voor het onderzoeken en onderbouwen van 

de meerwaarde van de multidisciplinaire samenwerking én 

voor het beschrijven, evalueren en verbeteren van het proces 

van samenwerken. De meerwaarde wordt onderbouwd met 

minimaal één van de aspecten van de Quadruple Aim: 

 • Ervaren gezondheid vanuit de brede benadering van 

gezondheid,

 • Kwaliteit van zorg,

 • Betaalbaarheid van de zorg,

 • Werkplezier van zorgprofessionals,

De vraag hoe en met welke zorgprofessionals de zorg het beste 

georganiseerd kan worden, is hierbij van belang. 

Nieuwe of bestaande samenwerkingsverbanden van kennis- 

en onderzoeksinstellingen, huisartsen, minimaal één 

verpleegkundige en/of verzorgende discipline en minimaal één 

paramedische discipline komen in aanmerking. Samenwerking 

met minimaal twee zorgorganisaties is vereist. 

Voor het project met een looptijd van maximaal 36 maanden 

is maximaal € 300.000,-- subsidie beschikbaar. Het projectidee 

kan tot uiterlijk 22 juni 2021, 14.00 uur worden ingediend. De 

deadline voor de uitgewerkte aanvraag is 21 december 2021, 

14.00 uur. Lees verder >>

Subsidie voor implementatie- en 
opschalingscoaching zorginnovaties

Binnen het Programma Zorg voor innoveren 
is een nieuwe regeling mogelijk als financiële 
ondersteuning bij een implementatie- en 
opschalingsvraagstuk van een zorgaanbieder of 
ontwikkelaar van een zorginnovatie. 
De regeling is van toepassing op het inhuren van een externe 

coach voor het adviseren over de implementatie en opschaling 

die nodig is om een innovatie verder te brengen in de zorg.

Een aanvraag is mogelijk voor de subsidie-implementatie- en 

opschalingscoaching door één van de volgende aanvragers:

 • Aanbieders van zorg en/of ondersteuning vallend onder de 

Wmo 2015, Zvw, Wlz en/of Jeugdwet.

 • Gemeenten en gemeentelijke gezondheidsdiensten 

(GGD’en).

 • Ontwikkelaars van een zorginnovatie in samenwerking met 

een aanbieder van zorg en/of ondersteuning vallend onder 

de Wmo 2015, Zvw, Wlz en/of Jeugdwet.

Een subsidie van maximaal € 5.000,-- en een looptijd van 

maximaal vier maanden kan worden aangevraagd. De uiterste 

indieningsdatum is 18 mei 2021, 14.00 uur. Lees verder >>

https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/sportinnovator-vouchers-2021/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/subsidieoproep-goed-gebruik-geneesmiddelen-rediscovery-ronde-5/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/projectideeen-onderbouwen-en-verbeteren-multidisciplinaire-samenwerking-tussen-huisartsen-verplee/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/implementatie-en-opschalingscoaching-ronde-4/
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Nieuwe Groningse subsidieregelingen 
voor sport en bewegen 

In het kader van het uitvoeringsprogramma 
sport- en beweegbeleid 2021-2023 zijn drie nieuwe 
Groningse subsidieregelingen vastgesteld. Voor 
alle regelingen geldt het first-come-first-served 
principe. Aanvragen is doorlopend mogelijk bij de 
provincie Groningen. 

Subsidie gezonde leefstijl en beweegvriendelijke 

omgeving provincie Groningen 2021-2023

In de regeling staat centraal het bijdragen aan een gezonde 

leefstijl door het stimuleren en motiveren van de jeugd om in 

beweging te komen en te blijven. Projecten richten zich op:

 • de jeugd van jongs af aan leren een leven lang actief te zijn 

en de jeugd stimuleren en motiveren in beweging te komen 

en te blijven voor een gezonde leefstijl

 • een beweegvriendelijke omgeving die voorzien is van een 

goed sport- en beweegaanbod dat toegankelijk is voor de 

jeugd.

Gemeenten, een samenwerkingsverband van gemeenten en 

eventueel andere organisaties of een samenwerkingsverband 

van organisaties komen in aanmerking. De subsidie bedraagt 

maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum 

van € 50.000,--. Het subsidieplafond voor 2021 is € 50.000,--. 

Subsidie Gronings Provinciaal Beweegakkoord 

provincie Groningen 2021-2023

Het doel van de subsidie is om projecten en initiatieven te 

ondersteunen die voortkomen uit de uitvoering van het 

‘Gronings Provinciaal Beweegakkoord, samen werken naar een 

vitale provincie’. De projecten en initiatieven dragen bij aan 

de realisatie van de gezonde leefstijl van de inwoners van de 

provincie Groningen. 

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten 

met een maximum van € 25.000,--. Het subsidieplafond voor 

2021 is € 50.000,--. 

Subsidie Sportevenementen provincie Groningen 

2021-2023

De regeling heeft als doel activiteiten bij sportevenementen 

te ondersteunen, waardoor niet-actieve Groningers worden 

gestimuleerd om in beweging te komen en zij gemotiveerd 

worden om in beweging te blijven.

Stichtingen, verenigingen, gemeenten en evenementen-

organisaties kunnen subsidie aanvragen. De te subsidiëren 

activiteiten zijn het organiseren van een side-programma van 

een hoofdsportevenement dan wel het organiseren van clinics 

en kennismakingsprogramma’s in aanloop naar, tijdens en na 

afloop van een hoofdsportevenement. 

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten 

met een maximum van € 10.000,--. Het subsidieplafond voor 

2021 is € 30.000,--. 

Nieuwe ZonMw-oproep in lokale 
initiatieven voor mensen met verward 
gedrag

Binnen het Actieprogramma lokale initiatieven 
voor mensen met verward gedrag is de oproep 
‘Implementatie-impuls kwaliteitskader – 
mobiele zorg met psychiatrische hulpverlening’ 
gepubliceerd. 
De oproep betreft een eenmalige impuls om de implementatie 

van het nieuwe kwaliteitskader voor mobiele zorg met 

psychiatrische hulpverlening te bevorderen. Subsidie is 

beschikbaar voor het inrichten van de randvoorwaarden die 

betrekking hebben op de gewenste kwaliteit, organisatie en 

samenwerking van de ambulancezorg rondom psychiatrische 

beoordeling.

De te subsidiëren activiteiten betreffen eenmalige opstartkosten 

voor:

 • het implementeren en bestendigen van het passende 

mobiele zorgaanbod met psychiatrische hulpverlening

 • het versterken en verbeteren van de samenwerking in de 

regio

 • een interne evaluatie die aansluit op de doelstelling

 • randvoorwaarden.

Regionale ambulancevoorzieningen (RAV’s) fungeren als 

hoofdaanvrager. Per RAV kan één subsidie worden aangevraagd 

met een maximum van € 100.000,--. Aanvragen kunnen tot 

uiterlijk 20 mei 14.00 uur worden ingediend. Lees verder >>

https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/implementatie-impuls-kwaliteitskader-mobiele-zorg-met-psychiatrische-hulpverlening/
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Agis Innovatiefonds lanceert 
thematische oproep ‘Latent Talent’

De thematische oproep ‘Latent Talent – 
gezamenlijke inzet op mogelijkheden en ambities’, 
onderdeel van het programma ‘Chronisch Gezond’, 
is gericht op jongvolwassenen met een chronische 
aandoening. 
De kernvraag is hoe jongvolwassenen (16-30 jaar) met een 

chronische aandoening samen met gezondheidsprofessionals 

en hun omgeving werken aan de realisatie van hun ambities 

en mogelijkheden. Ontwerpers en (vertegenwoordigers van) 

organisaties uit de gezondheidszorg, welzijn en ervarings-

deskundigheid kunnen in een samenwerkingsverband een 

ontwerpend onderzoek verrichten. Het ontwikkelen en 

presenteren van transformerend werk en daaruit voortvloeiende 

(gedeeltelijke) implementatie staat centraal. 

Per project met een maximale looptijd van 1,5 jaar is een 

totaalbedrag van maximaal € 100.000,-- beschikbaar, 

opgesplitst in € 40.000,-- voor de eerste fase en € 60.000,-- 

voor de tweede fase. In de eerste fase wordt maximaal 

€ 20.000,-- beschikbaar gesteld voor de inzet van 

ontwerp kracht, materiaal, prototyping en testing. Voor 

de samenwerkings partners op het gebied van ervarings-

deskundigheid, gezondheidszorg, welzijn en direct betrokkenen 

is maximaal € 20.000,-- beschikbaar. Voor de tweede fase 

is € 60.000,-- beschikbaar, waarvan € 30.000,-- voor de 

implementatiepartners en € 30.000,-- voor de ontwerpers. 

Aanvragen kunnen tot uiterlijk 22 juni worden ingediend.  

Lees verder >> en Lees meer >>

Onderzoek en samenwerking 
gehandicaptensector en GGz-sector

De subsidieoproep ‘Samenwerking 
Gehandicaptensector en GGz-sector’ via Cirkelen 
Rond Je Onderzoek (fase 1) is onderdeel van het 
Nationaal Programma Gehandicapten ‘Gewoon 
Bijzonder’.
Het doel van de oproep is om een gedragen onderzoeksopzet 

te ontwikkelen met de aanpak Cirkelen Rond Je Onderzoek 

in aansluiting op een praktijkkwestie en tevens een duurzaam 

samenwerkingsverband te bouwen. Nieuwe of bestaande 

samenwerkingsverbanden kunnen een onderzoeksvoorstel 

indienen in het kader van een betere diagnostiek en/

of behandeling van mensen met een matig of ernstig 

verstandelijke beperking en psychische problematiek. 

Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal één 

onderzoeksorganisatie en minimaal twee niet-academische 

(zorg)instellingen en ervaringsdeskundigen en/of hun naasten. 

(Vertegenwoordigers van) cliënten/naasten moeten inhoudelijk 

betrokken worden. 

Per project kan maximaal € 50.000,-- worden aangevraagd. 

Het project met een maximale looptijd van veertig weken moet 

uiterlijk 4 oktober 2021 worden gestart. Aanvragen kunnen tot 

en met 3 juni 2021, 14.00 uur worden ingediend.  

Lees verder >>

https://www.agisinnovatiefonds.nl/open-oproep/latent-talent.html
https://www.agisinnovatiefonds.nl/ondersteuning/aanvraag-indienen.html
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/samenwerking-gehandicaptensector-en-ggz-sector-via-cirkelen-rond-je-onderzoek-fase-1/
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Nieuwe ZonMw-oproep voor 
programma Goed Gebruik 
Geneesmiddelen 

ZonMw heeft de oproep Complexe Interventies 
Ronde 3 in het kader van het programma 
Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) 
geopend. De subsidie is gericht op projecten 
waarin een complexe interventie in relatie tot 
geneesmiddelengebruik centraal staat. In deze 
subsidieronde is een budget van € 2 miljoen 
beschikbaar. 
Het GGG-programma heeft als doel het efficiënter, veiliger 

en doelmatiger inzetten van bestaande geneesmiddelen voor 

het verbeteren van farmacotherapeutische zorg. Een relevante 

vraag of probleem uit de praktijk is het uitgangspunt van de 

subsidieaanvraag van Complexe Interventies Ronde 3. Het 

onderzoek moet leiden tot een verbetering van het gebruik van 

beschikbare geneesmiddelen via optimalisatie van het effect op 

gezondheid en/of verhoging van de doelmatigheid. Bovendien 

moet de implementatie van de uitkomsten van het project 

worden gewaarborgd. Het voorstel heeft een breed draagvlak 

en maakt helder dat de gebruiker de resultaten in de praktijk 

gaat toepassen. Bij voorkeur vindt de uitvoering plaats in een 

samenwerkingsverband. 

Voor deze ronde geldt dat: 

 • het een multifactoriële interventie betreft die uit meerdere 

op elkaar ingrijpende componenten bestaat, waarbij niet 

noodzakelijkerwijs op voorhand duidelijk is welke van de 

componenten specifiek voor het gewenste effect zorgen 

 • er diverse disciplines/zorgverleners bij de interventie 

betrokken zijn, die bij voorkeur werkzaam zijn in 

verschillende settingen van het zorglandschap.

De aanvragen kunnen worden ingediend door een Nederlandse 

zorginstelling of door een hoofdaanvrager die afkomstig is 

van een Nederlandse onderzoeksorganisatie in de zin van het 

EU-staatssteunrecht. Het projectidee moet uiterlijk 31 augustus 

2021, 14.00 uur worden ingediend. De deadline voor de 

volledige subsidieaanvraag is 1 februari 2022, 14.00 uur.  

Lees verder >>

Zorg Internationaal

https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/goed-gebruik-geneesmiddelen-complexe-interventies-ronde-3/
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Zorg Internationaal

AAL Challenge 2021: Healthy Ageing 
geopend 

Advancing Inclusive Health & Care Solutions for 
Ageing Well in the New Decade is het thema van 
de 2021 challenge binnen het Active & Assisted 
Living (AAL) Programma. Samenwerkingsprojecten 
gericht op de ontwikkeling van nieuwe ICT 
oplossingen of het naar de markt brengen van de 
ICT oplossingen maken kans op subsidie. 
Binnen de AAL challenge komen twee type samenwerkings-

projecten in aanmerking voor subsidie: 

‘Traditionele’ samenwerkingsprojecten 

Traditionele samenwerkingsprojecten richten zich op de 

ontwikkeling, evaluatie en het naar de markt brengen van ICT 

oplossingen op het AAL-thema. Hierbij dient een specifiek 

probleem te worden aangepakt door middel van co-creatie, 

waarbij ouderen en hun omgeving (de gebruiker) centraal 

staan. Deze projecten hebben een looptijd van twaalf tot dertig 

maanden en komen in aanmerking voor maximaal € 2,5 

miljoen subsidie. 

‘Kleine’ samenwerkingsprojecten 

Kleine samenwerkingsprojecten richten zich op de ontwikkeling 

van nieuwe ideeën, concepten en/of aanpakken van ICT-

oplossingen voor ouderen. Voor deze kleine projecten met een 

looptijd van zes tot negen maanden kan maximaal € 300.000,-- 

subsidie worden ontvangen. 

Subsidies voor beide typen samenwerkingsprojecten kunnen 

alleen door consortia worden aangevraagd. Deze consortia 

dienen te bestaan uit minimaal drie onafhankelijke 

organisaties uit drie verschillende AAL-landen, waaronder 

één gebruikersorganisatie, één mkb-bedrijf en één 

marktgeoriënteerde bedrijfspartner. Het subsidiepercentage 

varieert per type partner tussen de 40% en 75%. Innovatieve, 

multidisciplinaire samenwerkingsprojecten hebben de voorkeur. 

Aanvragen kunnen tot 21 mei, 17.00 uur worden ingediend. 

Lees verder>>

Wist u dat ...?

https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/aal-2021-advancing-inclusive-health-care-solutions-for-ageing-well-in-the-new-decade/?utm_campaign=Kwaliteit+van+Zorg&utm_content=08022021&utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email
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Wist u dat? 

• …de regeling vaccinatie stage-
plaatsen tot en met 1 juli 2021 
openstaat? 

Voor het schooljaar 2021-2022 staat de subsidie-
regeling vaccinatie stageplaatsen zorg (VACCIN) 
tot en met 1 juli 2021 open. De subsidie is een te-
ge moet koming in de kosten voor het aan bieden en 
toedienen van een vaccinatie tegen hepatitis B voor 
leerlingen in het zorgonderwijs. Onderwijsinstellin-
gen in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs 
komen in aanmerking voor de regeling. 

• …de derde open oproep van FNO-
programma GeestKracht geopend 
is?

Projecten en activiteiten die starten vanaf 1 septem-
ber 2021 in het kader van de psychische problema-
tiek bij jongvolwassenen, komen in aanmerking 
voor de derde open oproep. Stichtingen, vereni-
gingen, door overheid gefinancierde (onderwijs- of 
zorg)instellingen en/of groepen jongvolwassen er-
varingsdeskundigen kunnen een voorstel indienen 
tot 10 mei 2021 13.00 uur. 

• …de subsidieaanvragen voor 
coronabanen in de zorg volledig zijn 
toegekend? 

Het subsidieplafond voor de regeling is niet bereikt. 
Alle organisaties die een aanvraag hebben inge-
diend en die in aanmerking komen voor de subsi-
dieregeling coronabanen in de zorg, zullen het aan-
gevraagde budget ontvangen.

• …de eerste oproep binnen het 
nieuwe Kolff+-programma bekend 
is?

Het Kolff+-programma bestaat uit twee tot drie op-
roepen per jaar waarin drie beurzen in open com-
petitie worden toegekend. De Creativiteit-, Junior/
Senior talent- en Success Aanjager-beurzen stimu-
leren talent, creativiteit en het opvolgen van succes-
vol onderzoek richting impact voor de patiënt. Bio-
medische en gedrags- en sociale wetenschappers 
kunnen tot uiterlijk 9 juni 2021 een vooraanvraag 
indienen. 

• …een nieuwe oproep in het 
programma Juiste zorg op de juiste 
plek is gepubliceerd?

Het betreft de oproep ‘Stimulering van de verbre-
ding en verduurzaming van e-health bij lopende 
JZOJP Regio-impulsen’. Met de aanvullende subsi-
die kunnen activiteiten worden uitgevoerd om (een 
aantal) blokkades/belemmeringen weg te nemen 
die het verbreden/opschalen en verduurzamen mo-
menteel in gehonoreerde JZOJP-projecten belem-
meren. Het maximumbudget per project bedraagt 
€ 30.000 (inclusief btw). De deadline is 20 mei 2021 
14.00 uur. 

Mocht u deze nieuwsflits niet meer willen ontvangen 

dan kunt u zich afmelden via  

subsidiesindezorg@berenschot.nl

Hoewel bij het samenstellen van dit document met 

grote zorgvuldigheid werd gehandeld, bestaat de 

mogelijkheid dat informatie niet (volledig) juist of 

onvolledig is.



‘WIJ ZIJN BERENSCHOT, GRONDLEGGER VAN VOORUITGANG’
 

Wij zien een Nederland dat altijd in ontwikkeling is. Zowel sociaal als organisatorisch verandert 

er veel. Al meer dan 80 jaar volgen wij deze ontwikkelingen op de voet en werken we aan een 

vooruitstrevende samenleving. Daarbij staan we voor duurzaam advies en de implementatie hiervan. 

Altijd gericht op vooruitgang én echt iets kunnen betekenen voor mensen, organisaties en de 

maatschappij. 

Alles wat we doen, is onderzocht, onderbouwd en vanuit meerdere invalshoeken bekeken. In ons 

advies zijn we hard op de inhoud, maar houden rekening met de menselijke maat. Onze adviseurs 

doen er alles aan om complexe vraagstukken om te zetten naar praktische oplossingen waar u iets 

mee kan. Wij geven advies en bieden digitale oplossingen waarbij we ons focussen op: 

 • Toekomst van werk en organisatie

 • Energietransitie

 • Transformatie van zorg

 • Transformatie van openbaar bestuur
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