
Nieuwsflits

Zorgsubsidies  
– NOVEMBER 2020 –

Hierbij ontvangt u de e-mailflits van november 2020 

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. 

Zorg nationaal

ZonMw-oproep Verbetering 
van het re-integratieproces

Er is subsidie beschikbaar voor onderzoek naar de 

verbetering van de re-integratie van werknemers. 

De oproep is onderdeel van het kennisprogramma 

Verbetering kwaliteit poortwachtersproces. 

Subsidie kan worden aangevraagd voor onderzoek naar de 

verbetering van de re-integratie van werknemers door het 

(door)ontwikkelen en uittesten van interventies en het 

stimuleren van kennisontwikkeling gericht op één van de 

volgende drie thema’s:

1. De versterking eigen rol van zieke werknemers.

2. Bevordering en implementatie van vernieuwende 

re-integratiegerichte interventies.

3. Facilitering van aanpassingen in arbeidsorganisaties 

die de re-integratie van zieke werknemers verbeteren.

De oproep richt zich zowel op de zieke werknemers als de 

werkgever. Voorstellen voor thema 1 kunnen worden inge-

diend door werknemers- of patiëntenorganisaties in samen-

werking met een onderzoeksinstelling. Projectideeën binnen 

thema 2 kunnen door arbeidsorganisaties, arbodiensten en/

of andere dienstverlenende organisaties op het terrein van 

re-integratie in samenwerking met een onderzoeksinstelling 

worden ingediend. Voor thema 3 komen arbeids-, koepel- 

en/of sectororganisaties in samenwerking met een onder-

zoeksinstelling in aanmerking. 

De subsidie varieert per thema  afhankelijk van de maxi-

male looptijd per project. Ter indicatie: de subsidie bedraagt 

€ 300.000 voor een project van 36 maanden. Aanvragen 

kunnen tot 3 december worden ingediend. Lees verder>>

Preventieprogramma 2019-2022 
publiceert twee ZonMw-oproepen

Het betreft de oproepen ‘Impuls regionaal onder-

wijsaanbod preventie ter versterking van preventie 

infrastructuur’ en ‘Impuls initieel onderwijsaanbod 

preventie ter versterking van preventie infrastruc-

tuur’. Aanvragen voor beide oproepen kunnen tot 12 

januari 2021 worden ingediend.

Impuls regionaal onderwijsaanbod preventie ter 

versterking van preventie infrastructuur

Er is subsidie beschikbaar om kennis en vaardigheden op het 

gebied van preventie en gezondheidsbevordering te versterken 

binnen post-initiële opleidingen en bij- en nascholing. De 

focus van deze subsidieronde is het versterken van een regi-

onale preventie-infrastructuur, waarin professionals elkaar 

goed weten te vinden en waar de mens centraal staat. 

mailto:Stephanie%20Riffo?subject=Zorgsubsidies%2C%20september%202020
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/verbetering-kwaliteit-poortwachtersproces-programmalijn-2-verbetering-van-het-re-integratieproces/
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Aanvragen kunnen worden ingediend door samenwer-

kingsverbanden bestaande uit minimaal één geaccredi-

teerde onderwijsinstelling, een GGD en een Regionale 

Ondersteuningsstructuur (ROS) die in samenwerking met 

andere relevante organisaties een samenhangend regionaal 

onderwijsaanbod ontwikkelen dat kennis en handelings-

vaardigheden gericht op preventie en gezondheidsbevorde-

ring versterken binnen post-initiële opleidingen en bij- en 

nascholing. Alleen een geaccrediteerde onderwijsinstelling 

kan als hoofdaanvragen optreden. 

Voor een project met maximale looptijd van drie jaar is tot 

€ 300.000 beschikbaar. Er is in totaal €1.2 miljoen beschik-

baar. Lees verder>>

Impuls initieel onderwijsaanbod preventie ter 

versterking van preventie infrastructuur

Deze oproep richt zich op het versterken van kennis en 

vaardigheden op het gebied van preventie, leefstijl en gezond-

heidsbevordering binnen initieel onderwijs. 

Er is subsidie beschikbaar voor het (door)ontwikkelen en 

implementeren van een onderwijsaanbod gericht op het 

versterken van kennis en handelingsvaardigheden op het 

terrein van preventie en gezondheidsbevordering binnen 

initiële opleidingen. Aanvragen kunnen worden ingediend 

door samenwerkingsverbanden bestaande uit minimaal drie 

geaccrediteerde onderwijsinstellingen die initiële opleidin-

gen verzorgen. Het project dient een proefimplementatie te 

draaien van het onderwijsaanbod. Toekomstige professionals 

werkzaam in de eerstelijnszorg, publieke gezondheidszorg 

en/of sociaal domein vormen de doelgroep van dit landelijk 

onderwijsaanbod.

De subsidie per project bedraagt maximaal € 200.000 euro 

bij een looptijd van drie jaar. Co-financiering wordt gewaar-

deerd. Lees verder>>

ZonMw-oproep Off Road 2020

Het Off Road programma daagt jonge (bio)medi-

sche en gezondheidsonderzoekers uit om tot 

nieuwe inzichten en onverwachte doorbraken in 

medisch en/of gezondheidsonderzoek te komen. Er 

is deze ronde extra budget voor dementieprojecten.

Onderzoekers die zijn gepromoveerd in het tijdvak sep-

tember 2014 tot en met december 2018 (twee tot zes jaar 

na promotie) komen in aanmerking voor de subsidie. De 

hoofdaanvrager dient aangesloten te zijn bij een Nederlands 

onderzoeksinstituut. 

Binnen het Open programma is per project maximaal 

€ 100.000 beschikbaar. Dezelfde subsidie kan per dementie-

project worden aangevraagd. Voor beiden geldt een looptijd 

tussen de twaalf en achttien maanden. Aanvragen kunnen 

tot 1 december worden ingediend. Lees verder>> 

Twee ZonMw-oproepen 
Expertisefunctie Zintuigelijk 
Gehandicapten

Het betreft de oproepen ‘Open ronde auditief/com-

municatief 2020’ en de ‘Gesloten ronde auditief/

communicatief 2020’. Aanvragen kunnen voor bei-

den tot 1 december worden ingediend.

Open ronde auditief/communicatief 2020

De open ronde stimuleert innovatie, actuele ontwikkelingen 

en projecten buiten de programmalijnen met mensen met 

een auditieve en/of communicatieve beperking als doelgroep. 

Er is subsidie beschikbaar voor onderzoek met een aantoon-

bare waarde voor mensen met een auditieve en/of communi-

catieve beperking.

Aanvragen kunnen alleen worden ingediend door een in 

Nederland gevestigde zorg- of onderzoeksinstelling. Samen-

werking met een van de volgende instellingen is verplicht: 

Koninklijke Kentalis, Koninklijke Auris Groep en Neder-

landse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind 

(NSDSK). In totaal is voor deze subsidieronde € 150.000 

beschikbaar. De subsidie bedraagt maximaal € 50.000 voor 

een project van één jaar. Voor projecten met een looptijd van 

twee jaar is de subsidie maximaal €100.000 per jaar. Lees 

verder>>

Gesloten ronde auditief/communicatief 2020

Erkende ZG-expertiseorganisaties voor mensen met een 

auditieve en/of communicatieve beperking kunnen in con-

sortiumverband met andere onderzoeks- en praktijkinstel-

lingen, onderzoeksvoorstellen indienen die passen binnen de 

programmalijnen op thema of doelgroep, zoals uitgewerkt in 

het meerjarig deelsectorplan.

Het totale budget is € 988.000. Projecten met een looptijd 

van één jaar komen in aanmerking voor maximaal € 50.000. 

Voor projecten met een looptijd van maximaal twee jaar kun-

nen maximaal € 100.000 per jaar aanvragen. Lees verder>>

https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/impuls-regionaal-onderwijsaanbod-preventie-ter-versterking-van-preventie-infrastructuur/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/impuls-initieel-onderwijsaanbod-preventie-ter-versterking-van-preventie-infrastructuur/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/call-for-proposals-off-road-2020/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/expertisefunctie-zintuigelijk-gehandicapten-onderzoek-en-innovatie-open-ronde-auditiefcommunicat/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/expertisefunctie-zintuigelijk-gehandicapten-onderzoek-en-innovatie-open-ronde-auditiefcommunicat/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/expertisefunctie-zintuigelijk-gehandicapten-onderzoek-en-innovatie-gesloten-ronde-auditiefcommun/
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De-implementatie onnodige 
zorghandelingen in de wijkverpleging

Met de subsidie worden onnodige zorghande-

lingen in de wijkverpleging verminderd op basis 

van bestaande kennis uit richtlijnen en onderzoek, 

waardoor cliënten niet onnodig worden belast, 

geen onnodige risico’s worden genomen en kosten 

worden bespaard.

Onderzoeksorganisaties en/of praktijkorganisaties in de 

wijkverpleging kunnen subsidie aanvragen om bestaande de-

implementatie methodieken en bijbehorende materialen toe 

te passen, te evalueren en aan te passen. Het Per project kan 

maximaal € 400.000 (incl. BTW) worden aangevraagd voor 

een project met een looptijd tussen de 14 en 30 maanden. 

Er is in totaal € 1 miljoen aan subsidie beschikbaar voor 2-4 

projecten. Lees verder>>

NWO-oproep Leven met Dementie

Interdisciplinaire publiek-private consortia kunnen 

financiering aanvragen voor onderzoek dat bij-

draagt aan de missiedoelstelling van de KIA 2020-

2023 Gezondheid & Zorg dat in 2030 de kwaliteit 

van leven van mensen met dementie met 25% is 

toegenomen.

Aanvragen kunnen worden ingediend binnen twee interdis-

ciplinaire onderzoekslijnen waarbij de link wordt gelegd met 

de sleuteltechnologie artificiële intelligentie (AI). Dit kan 

gericht zijn op (1) mechanistisch onderzoek met als resultaat 

kwalitatief hoogwaardige vroegdiagnostiek, prognostiek en 

interventies of gericht op (2) onderzoek naar psychosociale 

interventies gericht op gepersonaliseerd zelf- en samenma-

nagement en op bruikbare technologie voor mensen met 

dementie en hun (in)formele zorgverleners.

Subsidie kan worden aangevraagd door consortia bestaande 

uit een kennisinstelling en medeaanvraager(s). De hoofd-

aanvrager is een hoogleraar of universitair (hoofd)docent 

bij een kennisinstituut met een aanstellingsduur voor de 

minimale looptijd van het aangevraagde onderzoek. Onder-

zoeksvoorstellen met een maximale looptijd van zes jaar en 

een omvang tussen de 2,9 miljoen en 3,08 miljoen komen 

in aanmerking. De subsidie bedraagt maximaal 85% van de 

totale omvang. Cofinanciering is verplicht. 

Vooraanmeldingen kunnen tot 26 januari 2021, 14 uur wor-

den ingediend. De deadline voor het indienen van volledige 

aanvragen is 25 mei, 14 uur. Lees verder >>

NWO-oproep Leefstijl 
en leefomgeving

Binnen deze oproep kan subsidie worden aan-

gevraagd door interdisciplinaire publiek-private 

consortia voor de (door)ontwikkeling en toepassing 

van duurzame innovatieve preventieve interventies 

gericht op zowel de leefstijl als de leefomgeving. 

Door middel van onderzoek moet deze call bijdragen aan 

een structurele verbetering van de kansengelijkheid om in 

goede gezondheid te leven. Projecten die aanmerking komen 

ontwikkelen de interventies door gebruik te maken van AI 

en de inzet van learning communities. Daarnaast dienen de 

interventies gebaseerd te zijn op eerdere opgedane resultaten. 

Subsidie kan worden aangevraagd door consortia bestaande 

uit een kennisinstelling en medeaanvraager(s). De hoofd-

aanvrager is een hoogleraar of universitair (hoofd)docent 

bij een kennisinstituut met een aanstellingsduur voor de 

minimale looptijd van het aangevraagde onderzoek. Onder-

zoeksvoorstellen met een maximale looptijd van zes jaar en 

een omvang tussen de 3,2 miljoen en 3,38 miljoen komen 

in aanmerking. De subsidie bedraagt maximaal 85% van de 

totale omvang. Cofinanciering is verplicht. 

Vooraanmeldingen kunnen tot 26 januari 2021, 14 uur wor-

den ingediend. De deadline voor het indienen van volledige 

aanvragen is 25 mei, 14 uur. Lees verder>>

https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/de-implementatie-onnodige-zorghandelingen-in-de-wijkverpleging/
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/kennis-en-innovatie-convenant-kic/leven-met-dementie/leven-met-dementie.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/kennis-en-innovatie-convenant-kic/leefstijl-en-leefomgeving/leefstijl-en-leefomgeving.html?
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Zorg Internationaal

Vooraankondiging Europees 
programma zeldzame ziektes

De onderwerpen van onderzoek voor de transnati-

onale oproep in 2021 (JTC 2021) van het Europese 

programma zeldzame ziektes zijn bekend gemaakt.  

De oproep richt zich op het verbeteren van de 

implementatie van de gezondheidszorg en het 

dagelijks leven voor mensen met zeldzame ziektes. 

Er zal een oproep worden gedaan op transnationale onder-

zoeksvoorstellen gericht op een van de volgende thema’s:

 • Onderzoek naar gezondheids- en sociale 

zorg om de gezondheidsresultaten voor 

patiënten en familie te verbeteren.

 • Economische impact van zeldzame ziekten.

 • Psychologische en sociale gevolgen van zeldzame ziekten.

 • Onderzoek naar de impact / last van de vertraging bij de 

diagnose en van het gebrek aan therapeutische interventie.

 • E-health bij zeldzame ziekten: gebruik van 

innovatieve technologiesystemen voor zorgpraktijken 

in de gezondheidszorg en sociale diensten.

 • Ontwikkeling en verbetering van onderzoeksmethoden 

voor gezondheidsresultaten bij zeldzame ziekten.

 • Gevolgen van een pandemiecrisis en de 

wereldwijde alarm- en respons bij uitbraken op 

het gebied van zeldzame ziekten, en de opkomst 

van innovatieve zorgpaden in dit verband.

Aanvragen kunnen worden ingediend door consortia, 

bestaande uit tenminste drie onderzoek partners uit tenmin-

ste drie verschillende landen. De deelnemende landen zijn 

nog niet bekendgemaakt. Daarnaast beschikt het consortium 

over klinische expertise en expertise in sociale wetenschap-

pen en geesteswetenschappen. Bij voorkeur werken ver-

schillende groepen uit verschillende structuren samen om 

een breder begrip van de kosten van zorg en optimale zorg 

te bereiken, wat uiteindelijk de patiënten ten goede komt. 

Betrokkenheid van de patiënt wordt ook sterk aangemoedigd. 

De maximale looptijd van projecten is drie jaar.

De oproep staat gepland voor december 2020. Vooraanmel-

dingen zullen naar verwachting tot februari 2021 kunnen 

worden ingediend. 

Little Princess fonds voor innovatief 
onderzoek naar kinderkanker

Het Brits/Ierse Little Princess fonds steunt innovatief 

onderzoek dat tot doel heeft kinderen eerder nieuwe 

behandelingen te bieden en / of de bijwerkingen 

van de behandeling te minimaliseren.

Het fonds lanceert een nieuw subsidieprogramma - de Inno-

vation Grant - ter ondersteuning van academische onder-

zoeksinstituten in Europa die innovatief onderzoek uitvoeren 

om nieuwe benaderingen voor de behandeling van pedia-

trische kankers te verkennen. Er is tussen de £ 500.000 en 

£ 1 miljoen aan subsidie beschikbaar om een enkel project te 

ondersteunen dat een sleutelvraag in de pediatrische kanker-

therapie aanpakt, met de nadruk op een specifieke kanker bij 

kinderen of een reeks kankertypes.

Er wordt een oproep gedaan op innovatieve onder zoeken 

die met name nieuwe benaderingen van behandeling 

onderzoeken:

 • Effectievere behandelingen met minder bijwerkingen 

voor de patiënt tijdens de behandeling.

 • Effectievere behandelingen die resulteren 

in verbeterde overlevingskansen.

 • Benaderingen van behandeling die kunnen leiden tot 

een vermindering van de gevolgen van de behandeling 

op korte en lange termijn (met name hoe verbeterde 

behandelingen kunnen leiden tot een vermindering 

van late effecten, in plaats van interventies die gericht 

zijn op specifieke late effecten na de behandeling).

Het fonds financiert over het algemeen basiswetenschap, 

translationeel en klinisch onderzoek. Ander soort onderzoek 

zal waarschijnlijk niet in overweging worden genomen.

Voorstellen kunnen worden ingediend door Europese 

academische instellingen (universiteiten, ziekenhuizen of 

onderzoeksinstituten), inclusief samenwerkingsverbanden 

die expertise samenbrengen om waarde toe te voegen aan het 

project. De aanvraagprocedure bestaat uit twee fasen: een 

voorlopig voorstel gevolgd door een volledig voorstel voor uit-

genodigde aanvragers. Voorlopige voorstellen moeten uiterlijk 

op 26 november 2020 (17.00 uur) via het aanvraagportaal 

op de CCLG-website worden ingediend.
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BeNeFIT: subsidie voor Belgisch-
Nederlands clinical trials

ZonMw doet samen het Belgische Federaal Ken-

niscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) een 

oproep aan de onderzoekswereld om voorstellen 

voor klinische studies in te dienen. 

Onder BeNeFIT voeren Belgische en Nederlandse ziekenhui-

zen samen niet-commercieel praktijkgericht onderzoek uit, 

met relevantie voor patiënten, zorgverleners en beleidsmakers 

in beide landen. Door samen te werken kunnen klinische 

studies sneller en efficiënter worden uitgevoerd en kun-

nen onderzoekers en de financierende overheidsorganisaties 

elkaar versterken en van elkaar leren. 

Aanvragen kunnen worden ingediend door onderzoeksteams 

uit België en Nederland. De hoofdaanvrager is gevestigd in 

één van de twee landen en heeft steun van een nationaal 

coördinatiecentrum in het andere land. 

Het onderzoek is pragmatisch en praktijkgericht. De aanvra-

ger mag zelf de hoogte van de subsidie bepalen. De aange-

vraagde subsidie dient wel in verhouding te zijn met het werk 

dat gemoeid is met het onderzoek. Het totale beschikbare 

budget is maximaal € 9 miljoen. De oproep loopt 14 januari 

2021. Lees verder>>

Wist u dat?

• … ZonMw fase II lanceert voor 
‘Kansrijke start voor kinderen 
met behulp van big data’?

Consortia bestaande uit minstens vijf deelnemers die deel 

hebben genomen aan fase I van de gelijknamige oproep 

kunnen een onderzoeksvoorstel indienen. Bouwend op de 

thema’s die in Fase I zijn vastgesteld, dient de aanvraag in 

ieder geval in te gaan op één of meer van de thema’s van 

‘Ketenkwetsbaarheid’, ‘Professional’ en ‘Interventies’ in com-

binatie met de samenhangende thema’s ‘Vertrouwen in data-

beheer en -gebruik’ en ‘Eigenaarschap en governance van en 

toegang tot data’. Per project met een maximale looptijd van 

30 maanden is maximaal €1,32 miljoen beschikbaar. Dien 

uw aanvraag voor 8 december 2020 in. Lees verder>>

• … tot 6 november de Zorgbonus 
kan worden aangevraagd?

Om de uitzonderlijk prestatie van zorgprofessionals gedu-

rende de afgelopen coronaperiode te belonen, kunnen zorg-

aanbieders als werkgevers een éénmalige bonus van €1000 

aanvragen voor hun werknemers. Lees verder>>

• … SectorplanPlus Zorg & Welzijn 
ook na 2021 wordt voortgezet?

• … recent gepromoveerde 
wetenschappers ervaring 
kunnen opdoen aan een 
buitenlands topinstituut dankzij 
het programma Rubicon?

De financiering is bedoeld om minimaal 12 en maximaal 

24 maanden onderzoek te doen aan een buitenlands weten-

schappelijk topinstituut. Salariskosten inclusief werkgever-

slasten, reiskosten en in beperkte mate onderzoekskosten 

komen hiervoor in aanmerking. De deadline voor het indie-

nen van een aanvraag is 1 december. Lees verder>>

https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/belgium-netherlands-funding-of-international-trials-second-benefit-call/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/kansrijke-start-voor-kinderen-met-behulp-van-big-data-fase-ii/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/kansrijke-start-voor-kinderen-met-behulp-van-big-data-fase-ii/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/rubicon-2020-23/
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• … een correctie is gemaakt in 
de oproeptekst Gemeenten 
Samen gezond?

De beperking die eerder aan de de-minimus (€ 17.500) werd 

gesteld, is verwijderd. Aanvragen voor Gemeenten Samen 

gezond kunnen nog tot 24 november worden ingediend.  

Lees verder>>

• … de aanvraagtermijn 
kwaliteitsimpuls ziekenhuiszorg 
2019 is verlengd?

In verband met de gevolgen van het coronavirus, krijgen 

subsidieontvangers van de kwaliteitsimpuls ziekenhuiszorg 

2019 de mogelijkheid om tot 1 januari 2021 hun aanvraag 

indienen. De Subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel 

ziekenhuiszorg stimuleert zorginstellingen de benodigde 

investeringen in zorgpersoneel te realiseren voor een toe-

komstbestendige zorgverlening. 

• … de subsidieregeling 
kwaliteitsimpuls ziekenhuiszorg 
gewijzigd is?

Allereerst is het standaard uurtarief voor aanvragen ten 

behoeve van 2020 en 2021 verhoogd. Ten tweede is de 

indieningsdatum ten behoeve van 2021 verplaatst naar 17 

december 2020 en voor 2022 verplaatst naar 16 december 

2021. Ten slotte, is het subsidieplafond verhoogd. Voor 

ziekenhuizen is voor 2020 een bedrag van € 165.311.000 

beschikbaar (was € 161.104.000) en voor umc’s een bedrag 

van € 40.450.000 (was € 39.416.000).

…een nieuwe regeling voor de oplei-
ding van abortusartsen is gepubliceerd?
Vanaf 1 januari 2021 kunnen abortusklinieken subsidie 

aanvragen bij het ministerie VWS voor het verzorgen van een 

opleiding tot abortusarts. De subsidie voor het verzorgen van 

een opleiding tot abortusarts bedraagt maximaal € 35.371 

per opleidingsplaats eerste trimester abortusarts, € 55.339 

per opleidingsplaats tweede trimester A abortusarts en 

€ 58.364 per opleidingsplaats tweede trimester B abortusarts. 

• …vooraanmeldingen voor het 
talentprogramma Veni vanaf 5 
november weer welkom zijn?

Recent gepromoveerde onderzoekers krijgen in dit pro-

gramma de mogelijkheid om gedurende drie jaar hun ideeën 

te ontwikkelen voor vernieuwend en nieuwsgierigheidsge-

dreven onderzoek. Vooraanmeldingen worden beoordeeld op 

basis van het ‘academisch profiel’ en de ‘key output’ van de 

kandidaat. Lees verder>>

Berenschot is een onafhankelijk organisatieadviesbureau met 350 medewerkers 
wereldwijd. Al ruim 80 jaar verrassen wij onze opdrachtgevers in de publieke en sector 
en het bedrijfsleven met slimme en nieuwe inzichten. We verwerven ze en maken ze 
toepasbaar. Dit door innovatie te koppelen aan creativiteit. Steeds opnieuw. Klanten kiezen 
voor Berenschot omdat onze adviezen hen op een voorsprong zetten.

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.

Berenschot Groep B.V.
Van Deventerlaan 31-51, 3528 AG  Utrecht  
Postbus 8039, 3503 RA  Utrecht 
030 2 916 916 
www.berenschot.nl

https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/rubicon-2020-23/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/nwo-talentprogramma-veni-2021-vooraanmelding-zonmw/
mailto:subsidiesindezorg%40berenschot.nl?subject=Afmelden%20Nieuwsflits%20subsiedies%20in%20de%20zorg

