
NIEUWSBRIEF

Zorgsubsidies
Hierbij ontvangt u de e-mailflits van 
maart 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 Stephanie Riffo. 

mailto:Stephanie%20Riffo?subject=Zorgsubsidies%2C%20september%202020
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Zorg nationaal

 

 

 

Subsidie voor coronabanen in de zorg

De nieuwe subsidieregeling coronabanen in de 
zorg (CBZORG) biedt zorginstellingen financiële 
steun om tijdelijk werknemers in dienst te nemen 
in zogeheten coronabanen. Het doel is om de 
sector verlichting te bieden op korte termijn door 
werknemers in dienst te nemen voor banen waar
geen of beperkte scholing nodig voor is.
Zorgaanbieders kunnen subsidie aanvragen voor werknemers 

die vanaf 1 januari 2021 werkzaam zijn. Deze werknemers 

wordt een contract aangeboden voor twintig uur in de week 

gedurende minimaal twee maanden en maximaal zes maanden.

De subsidie per werknemer kan oplopen tot € 25.440 en

bestaat uit:

A. de voor hem verschuldigde loonkosten, tot een maximum

van 120% van het wettelijk minimumloon;

B. verschuldigde onregelmatigheidstoeslag, verschuldigde einde

jaarsuitkering, verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde 

pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband 

met de kosten, bedoeld onder a;

C. maximaal 20% van de kosten, bedoeld onder a, voor de

begeleiding.

De coronabanen die in aanmerking komen voor subsidie

zijn gastheer of gastvrouw, zorgassistent of zorgbuddy, ADL 

ondersteuner, welzijnassistent, ondersteuner zorgmedewerker 

of ondersteuner veiligheid.

Per zorgaanbieder wordt maximaal € 4 miljoen euro toegekend. 

Er is in totaal € 80 miljoen beschikbaar. Aanvragen kunnen tot 

31 maart worden ingediend bij de Dienst Uitvoering Subsidies 

aan Instellingen (DUSI). Lees verder>>

Nieuwe ZonMw-oproep binnen 
onderzoeksprogramma GGz

De nieuwe ZonMW-oproep ‘klinisch toegepast 
onderzoek in geestelijke gezondheidszorg’ heeft 
als doel kennis te verschaffen over (kosten)
effectiviteit van behandelingen en diagnostische 
interventies. Aanvragen kunnen tot en met 
30 maart 2021 worden ingediend. 
De oproep richt zich op het stimuleren van klinisch toegepast 

(evaluatie)onderzoek voor het opleveren van kennis over de 

(kosten)effectiviteit van nieuwe en/of bestaande therapieën, 

behandelingen en diagnostische interventies in de geestelijke 

gezondheidszorg. De kennis kan ondersteuning bieden bij de 

onderbouwing van zorginhoudelijke en beleidsmatige keuzes. 

Het onderzoek moet aansluiten bij (één van) de onderzoeks

agenda’s van de NVvP, MIND, P3NL of de V&VN. 

Bovendien richt het zich op één van de volgende categorieën: 

angststoornissen, obsessievecompulsieve stoornissen, 

verslavingsstoornissen, gedragsstoornissen, eetstoornissen. 

Subsidie kan worden aangevraagd door samenwerkings

verbanden, bestaande uit een academisch centrum en minimaal 

één nietacademische centrum. Per project met maximale 

loop tijd van zeven jaar is maximaal € 600.000 beschikbaar. De 

aan vraag kan uiterlijk 30 maart om 14:00 uur door een zorg of 

onderzoeks instelling worden ingediend. Lees verder >>

https://www.dus-i.nl/subsidies/coronabanen-in-de-zorg
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/klinisch-toegepast-onderzoek-in-de-geestelijke-gezondheidszorg-2/
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ZonMw-oproep Lokale initiatieven 
dak- en thuisloosheid

De oproep ‘Lokale initiatieven dak -en 
thuisloosheid’ van het programma ‘Beschermd 
thuis’ heeft als doel om lokale initiatieven van 
organisaties te ondersteunen die zich richten op 
het verhogen van de welzijn en tegengaan van 
stigmatisering van dak- en thuisloze mensen en 
het bevorderen van acceptatie in de wijk. 
De subsidie ondersteunt projecten die bijdragen aan het 

verhogen van het persoonlijk, lichamelijk, psychisch en/of 

sociale welzijn van dak en thuisloze mensen, het tegengaan 

van stigmatisering van dak en thuisloze mensen en het 

bevorderen van acceptatie in de wijk. Organisaties (rechts

personen) die lokaal bijdragen aan de bestrijding van dak en 

thuisloosheid komen in aanmerking voor de subsidie. De 

projectgroep bestaat uit (vertegenwoordigers van) dak en 

thuisloze mensen en wijkbewoners. Bij projecten gericht op de 

stigma en/of acceptatie in de wijk maken wijkbewoners ook 

onderdeel uit van de projectgroep. Per project is maximaal 

€ 35.000 beschikbaar. De deadline voor het indienen van de 

aanvraag is 11 maart 2021, 14:00 uur Lees verder >>

Gezondheid en Zorg Oproep voor 
creatieve, innovatie en duurzame 
oplossingen

Binnen het nieuwe programma Citizen Science 
voor Gezonheid 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’. 
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. Aanvragen kunnen worden ingediend door een 

burger(wetenschapper) verbonden aan een onderneming of 

een burgercollectief en een beroepswetenschap per verbonden 

aan Nederlandse onderzoeksorganisatie. Daarnaast beschikt het 

samenwerkingsverband 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 te leveren aan minimaal één 

van de vier missies van het maatschappelijk thema ‘Gezondheid 

en Zorg’ van VWS.

De PPStoeslag 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 >>

Nieuw programma Samen Kansrijk en 
Gezond van FNO is gestart

Het programma ‘Samen Kansrijk en Gezond’ richt 
zich op het verbeteren van de ervaren gezondheid 
van gezinnen in een achterstandssituatie. Er is 
subsidie beschikbaar voor Evaluatieonderzoek en 
Gebiedsgerichte aanpak. 

Oproep Evaluatieonderzoek

Er is subsidie beschikbaar voor de evaluatie van het programma 

Samen Kansrijk en Gezond. Onderzoeksvoorstellen kunnen 

worden ingediend door een (consortium van) onderzoeks

partij(en) die de komende tien jaar in nauwe samenwerking 

met de gebieden en het FNO programmateam de resultaten van 

het programma vormgeeft. In deze eerste fase wordt maximaal 

€ 1 miljoen toegekend. In 2024 maakt de aanvrager kans op 

de overige € 1 miljoen voor de daaropvolgende fase van het 

onderzoek tot 2030. 

Aanvragen kunnen tot 28 april, 11:00 uur worden ingediend. 

Oproep Gebiedsgerichte aanpak

FNO wil binnen deze oproep partnerschappen aangaan met 

gebieden die integraal aan de verbetering van de gezondheid 

van gezinnen in een achterstandssituatie werken en daarover 

willen leren en er beter in willen worden. Twee soorten 

voorstellen komen in aanmerking: 

1. Het gebied is al (indirect) bezig met het vergroten van 

kansen van gezinnen in een achterstandssituatie. Voor 

de indiener is het effect op de ervaren gezondheid nog 

onbekend en de indiener wil graag met FNO van de effecten 

weten en leren. De subsidie bedraagt maximaal € 100.000. 

2. Het gebied is gestart met een (nieuwe) integrale werkwijze 

voor het terugdringen van gezondheidsachterstanden 

bij gezinnen. Voor de uitvoering zoekt de indiener 

cofinanciering en de indiener wil graag samen met 

FNO ervan leren. Per aanvraag is maximaal € 500.000 

beschikbaar.

https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/lokale-initiatieven-dak-en-thuisloosheid/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/citizen-science-voor-gezondheid-en-zorg/
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Het totale subsidiebudget bedraagt € 2,7 miljoen. Tot en met 

23 april 2021, 11:00 uur is het mogelijk om een aanvraag in te 

dienen. Voor meer informatie over beide calls, lees verder>> 

Subsidieregeling Leren gebruiken 
van uitkomstinformatie voor Samen 
Beslissen

Het doel van deze nieuw gepubliceerde regeling is 
dat mensen op basis van uitkomstinformatie zelf 
kunnen meebeslissen over welke zorg het beste bij 
hen past. De regeling zal van 2021 tot 2025 lopen. 
Elk jaar geldt een ander thema. Per ronde is € 5 
miljoen beschikbaar. 
Projecten waarin wordt samengewerkt tussen de eerste en de 

tweede en/of derdelijns curatieve zorg komen in aanmerking 

voor subsidie. Het initiatief voor de activiteiten dient te liggen 

bij de eerstelijns. De activiteiten worden in samenwerking voor 

die activiteiten relevante partijen uitgevoerd, waaronder in ieder 

geval de patiëntengroep waar de zorg zich op richt.

Er kan subsidie worden aangevraagd door een instelling voor de 

activiteiten die gericht zijn op et in de praktijk leren gebruiken 

van uitkomstinformatie door patiënt en zorgverlener bij Samen 

beslissen. In 2021 is de regeling gericht op projecten die het 

leren gebruiken van uitkomstinformatie bevorderen bij Samen 

beslissen met kwetsbare ouderen over persoonsgerichte zorg.

Per project is maximaal € 1 miljoen beschikbaar. Aanvragen 

kunnen tot 31 maart worden ingediend. Lees verder>>

ZonMw: Vici ronde 2021

Excellente senioronderzoekers krijgen met een 
Vici-subsidie van € 1,5 miljoen de mogelijkheid om 
een eigen onderzoeksgroep uit te bouwen.
Vici is een financieringsinstrument bedoeld voor excellente 

senioronderzoekers die aangetoond hebben met succes een 

eigen vernieuwende onderzoekslijn te kunnen ontwikkelingen 

en als coach te kunnen optreden voor jonge onderzoekers. 

Zowel Nederlandse als buitenlandse onderzoekers komen in 

aanmerking voor deze subsidie. Senior onderzoekers kunnen 

maximaal drie keer een aanvraag indienen, tot maximaal 

vijftien jaar na promotie. Bij de beoordeling worden de kwaliteit 

van de onderzoeker, kennisbenutting en de kwaliteit en het 

innovatieve karakter en wetenschappelijke impact van het 

onderzoeksvoorstel in acht genomen. 

De aanvragen worden domein breed beoordeeld. 

Vooraanmeldingen kunnen tot 25 maart, 14:00 uur worden 

ingediend. Lees verder >>

ZonMw Rubicon 2021-1

Het programma Rubicon biedt recent 
gepromoveerde, talentvolle wetenschappers de 
mogelijkheid om ervaring op te doen aan een 
buitenlands topinstituut van een periode van 12 tot 
24 maanden. 
Buitenlandse onderzoekservaring is essentieel voor het 

opbouwen van wetenschappelijke carrière. De financiering 

betreft salariskosten inclusief de werkgeverslasten, reiskosten 

en in beperkte mate onderzoekskosten. Alleen individuele 

onderzoekers kunnen eenmalig een Rubiconaanvraag 

indienen. De onderzoeker heeft goedkeuring van het 

proefschrift van de promotor of is recent, maximaal één 

jaar, gepromoveerd. De indiener heeft onderzoek gedaan aan 

een Nederlands academisch onderzoeksinstituut in de vijf 

voorafgaande jaren voor een periode minimaal equivalent 

aan drie jaar fulltime. Een budget van maximaal € 2,28 

miljoen is beschikbaar en wordt verdeeld over verschillende 

wetenschappen. Aanvragen kunnen tot 30 maart worden 

ingediend. 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 

Sportinnovatorcentrum bij het beantwoorden van een 

innovatievraag. Het Sportinnovatorcentrum ondersteunt de 

aanvrager met advies, onderzoek (bijvoorbeeld literatuur, 

haalbaarheid, markt of effectonderzoek), doorontwikkeling, 

conceptontwikkeling, validatie/testen, prototyping, data

analyse of netwerk. 

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>>

https://www.fnozorgvoorkansen.nl/samen-kansrijk-en-gezond/subsidie-aanvragen/
https://www.zorginstituutnederland.nl/werkagenda/subsidieregelingen/subsidieregeling-leren-gebruiken-van-uitkomstinformatie-voor-samen-beslissen
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/vici-3/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/subsidieoproep-rubicon-2021-1/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/sportinnovator-vouchers-2021/
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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 AALthema. Hierbij dient een specifiek 

probleem te worden aangepakt door middel van cocreatie, 

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. 

Beide type samenwerkingsprojecten kunnen alleen door 

consortia worden aangevraagd. Deze consortia dient te 

bestaan uit minimaal drie onafhankelijke organisaties uit drie 

verschillende AALlanden, waaronder één gebruikersorganisatie, 

één MKBbedrijf 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>>

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? 

• …een nieuwe subsidieronde van de 
ZonMw open competitie medio juni 
start? 

Innovatieve, excellente onderzoeksteams kunnen 
van medio juni 2021 tot ergens medio oktober 
2021 hun projectidee indienen voor de ZonMw 
Open Competitie. Deze ronde is geschikt voor het 
domein onderzoek en zorginnovatie. 

• … er € 10 miljoen extra beschikbaar 
is voor Stimuleringsregeling 
e-health thuis (SET)?

SET heeft als doel het stimuleren van activiteiten 
ten behoeve van het opschalen en borgen 
van het gebruik van e-health toepassingen 
die ondersteuning of zorg aan cliënten thuis 
faciliteren, zodat zij langer zelfstandig thuis 
kunnen wonen. In 2021 is voor dit doel € 15 miljoen 
aan subsidie beschikbaar.

• …jeugdzorgverleners ook in 
aanmerking voor de zorgbonus 
vanaf 1 maart?

Indien de jeugd zorgverlener een uitzonderlijke 
prestatie heeft geleverd tijdens de COVID-19 
uitbraak in opdracht van de pgb-zorgverleners, 
komt hij ook in aanmerking voor een netto bonus 
van € 1000. Aanvragen kunnen tot 12 april worden 
ingediend bij de Sociale verzekeringsbank. 

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.

mailto:subsidiesindezorg%40berenschot.nl?subject=Afmelden%20Nieuwsflits%20subsiedies%20in%20de%20zorg


‘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

Berenschot Groep B.V.
Van Deventerlaan 31-51, 3528 AG  Utrecht

Postbus 8039, 3503 RA  Utrecht

030 2 916 916

www.berenschot.nl

http://www.berenschot.nl



