
NIEUWSBRIEF

Zorgsubsidies
Hierbij ontvangt u de e-mailflits van  
juli 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 . 
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Zorg Nationaal

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 kunnen Sportinnovator-
centra de voucher inzetten bij het coördineren van 
het (regionale) Sportinnovator-netwerk.
De voucher biedt toegang tot de expertise van een 

Sportinnovator-centrum bij het beantwoorden van een 

innovatievraag. Het Sportinnovator-centrum ondersteunt de 

aanvrager met advies, onderzoek (bijvoorbeeld literatuur-, 

haalbaarheids-, 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>>

Twee openstaande oproepen 
in programma Goed Gebruik 
Geneesmiddelen 

ZonMw heeft de oproep Complexe Interventies 
Ronde 3 en de Grote Trials Ronde 5 in het 
kader van het programma Goed Gebruik 
Geneesmiddelen (GGG) geopend. Het GGG-
programma heeft als doel het efficiënter, 
veiliger en doelmatiger inzetten van bestaande 
geneesmiddelen voor het verbeteren van 
farmacotherapeutische zorg.  

Complexe Interventies Ronde 3
De subsidie is gericht op projecten waarin een 
complexe interventie van geneesmiddelengebruik 
centraal staat. In deze subsidieronde is een budget 
van € 2 miljoen beschikbaar.

Subsidieaanvragen in de Complexe Interventies Ronde 3 richten 

zich op een relevante vraag of probleem uit de praktijk. Het 

onderzoek moet leiden tot een verbetering van het gebruik van 

beschikbare geneesmiddelen door het effect op de gezondheid 

en/of verhoging van de doelmatigheid te optimaliseren. 

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. De uitvoering vindt bij voorkeur 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 

component specifiek voor het gewenste effect zorgt 

 • er diverse disciplines/zorgverleners bij de interventie 

betrokken zijn, die bij voorkeur werkzaam zijn in 

verschillende settings 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 >>

https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/sportinnovator-vouchers-2021/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/goed-gebruik-geneesmiddelen-complexe-interventies-ronde-3/
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Grote Trials Ronde 5
De subsidie is gericht op studies die op hoog 
‘evidence-niveau’ uitsluitsel kunnen geven over 
een doelmatigheidsvraagstuk bij de toepassing 
van geneesmiddelen in de praktijk. In deze 
subsidieronde is een budget van € 8 miljoen 
beschikbaar. 
De resultaten van de studie zijn nationaal direct 

implementeerbaar met een impact op gezondheidswinst, 

kostenbesparingen en/of kwaliteit van zorg. Het onderwerp 

moet een breed draagvlak hebben bij de betreffende 

beroepsgroep(en).

Aanvragen kunnen worden ingediend door een Nederlandse 

onderzoeks- of zorginstelling met onderzoeksexpertise. Een 

consortium bestaande uit alle relevante partijen op nationaal 

niveau is vereist. Het minimale totale budget van een project 

(inclusief eventuele cofinanciering) is € 1 miljoen. De aanvraag 

kan tot en met 16 november 2021, 14.00 uur  

worden ingediend. Lees verder >>

Derde aanvraagronde NWO Open 
Competitie – SGW

NWO Sociale en Geesteswetenschappen heeft de 
derde aanvraagronde van NWO Open Competitie 
– SGW gelanceerd. Het financieringsinstrument 
stimuleert kwalitatief hoogstaand vrij, 
nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek binnen de 
sociale en geesteswetenschappen.  
Onderzoekers kunnen naar eigen keuze verschillende soorten, 

kleine en grotere projecten en kostenposten opvoeren, zoals 

personele kosten, investeringen in apparatuur of databases, 

kennisbenutting en/of (inter)nationale samenwerking. Als 

hoofd- of medeaanvrager kunnen ervaren onderzoekers 

optreden die aangesteld zijn bij één van de volgende 

organisaties: universiteiten gevestigd in het Koninkrijk der 

Nederlanden, universitair medische centra, KNAW- en NWO-

instituten, het Nederlands Kanker Instituut, het Max Planck 

Instituut voor Psycholinguïstiek te Nijmegen, de Dubble-

bundellijn bij de ESRF te Grenoble, NCB Naturalis, Advanced 

Research Centre for NanoLithography (ARCNL) en het Prinses 

Máxima Centrum. De aanvragers mogen alleen indienen als zij 

niet meer bij de NWO Talentlijn kunnen indienen. 

Per project met een maximale looptijd van zes jaar kan 

maximaal € 750.000 aan financiering worden aangevraagd.  

De deadline voor het indienen van vooraanmeldingen is  

7 september 2021 en voor de uitgewerkte aanvraag is dit  

15 februari 2022. Lees verder >>

ZonMw-oproep in programma 
DoelmatigheidsOnderzoek

De subsidie ‘Open ronde 2023, Onderzoek naar de 
kosteneffectiviteit van interventies’ is onderdeel 
van het programma DoelmatigheidsOnderzoek 
2022-2026. De ZonMw-oproep stimuleert 
onderzoek om de kennis van de kosteneffectiviteit 
van interventies in Nederland te vergroten. ZonMw 
stelt minimaal € 7,5 miljoen beschikbaar.  

Het programma DoelmatigheidsOnderzoek 2022-2026 biedt 

inzicht in welke behandelwijze het beste resultaat oplevert tegen 

welke kosten. De projectideeën binnen deze oproep richten 

zich op interventies in de gezondheidszorg, zoals diagnostische, 

therapeutische en verzorgende activiteiten. 

Een projectidee kan door een zorg- en onderzoeksinstelling 

ingediend worden. De maximale looptijd van het project is tien 

jaar. Per project bedraagt de subsidie maximaal 90% van de 

totale projectkosten en is het maximale subsidiebedrag  

€ 800.000. 

De deadline voor het projectidee is 7 september 2021, 14.00 

uur. Het indienen van een subsidieaanvraag kan tot 1 maart 

2022, 14.00 uur. Lees verder>> 

Drie nieuwe oproepen in 
Vroege opsporing van het 
Preventieprogramma 2019-2022

ZonMw heeft drie nieuwe oproepen gepubliceerd 
binnen het deelprogramma Vroege opsporing 
van het Preventieprogramma 2019-2022. Het 
betreft de oproepen: ‘Vroege Opsporing ronde 
2021-2022’, ‘Vroege Opsporing – ronde RIVM BVO 
Darmkanker 2021’ en ‘Vroege Opsporing – ronde 
RIVM Tomosynthese 2021’. De deadline voor de drie 
oproepen is 14 september 2021, 14.00 uur. 
Voor de drie oproepen moet de hoofdaanvrager werkzaam 

zijn bij een in Nederland gevestigde onderzoeks- en/of 

kennisinstelling en ervaring hebben met wetenschappelijk 

onderzoek op dit terrein. Het projectteam bestaat uit 

onderzoekers en relevante vertegenwoordigers van 

maatschappelijke organisaties zoals burgerorganisaties, ook als 

deze organisaties in opdracht van de hoofdaanvrager werken.

De subsidie wordt toegekend aan het onderzoek zelf en niet 

aan de uitvoering of aanpassing van de onderzochte screening. 

Cofinanciering is mogelijk maar niet verplicht.

https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/goed-gebruik-geneesmiddelen-grote-trials-ronde-5/
https://www.nwo.nl/calls/open-competitie-sgw-ronde-2021
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/doelmatigheidsonderzoek-open-ronde-2023-onderzoek-naar-de-effectiviteit-en-kosten-van-interventie/
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Vroege Opsporing ronde 2021-2022

De oproep richt zich op kennisontwikkeling op drie thema’s:

 • Informatievoorziening en bewustwording om bereik te 

vergroten:

 - Bereik screeningsprogramma’s onder specifieke 

doelgroepen

 - Interactie tussen bevolkingsonderzoeken

 - Bewustwording.

 • Zelfscreening met inzet van innovatieve technieken.

 • DNA-zelftesten onder burgers.

De maximale subsidie en looptijd zijn afhankelijk van de 

omvang van het project. Per klein project met een maximale 

looptijd van 24 maanden kan maximaal € 200.000 worden 

aangevraagd. Per groot project met een maximale looptijd 

tussen 24 en 48 maanden kan maximaal tussen € 201.000 en  

€ 400.000 worden aangevraagd. Lees verder>>

Vroege Opsporing – ronde RIVM BVO Darmkanker 

2021

De oproep focust op onderzoek naar een optimaal 

screeningsschema voor mensen bij wie in het 

bevolkingsonderzoek naar darmkanker bloed in de ontlasting 

is vastgesteld, maar na nader onderzoek (coloscopie) geen 

tumoren gevonden zijn. De vier onderzoeksvragen die zijn 

opgesteld voor deze oproep, moeten onderzocht worden. 

In deze ronde wordt slechts één project gehonoreerd. Dit 

project heeft een maximale looptijd van 48 maanden en kan 

maximaal een subsidie van € 400.000 krijgen. Lees verder >>

Vroege Opsporing – ronde RIVM Tomosynthese 2021

Deze oproep focust op onderzoek naar de meest optimale 

leesstrategie voor tomosynthese-opnames binnen het 

bevolkingsonderzoek borstkanker. De studie biedt de 

mogelijkheid om een goede dataset met objectieve uitkomst 

(wel of geen kanker) aan te leggen. 

Voor deze ronde wordt slechts één onderzoek gehonoreerd. Dit 

onderzoek met een maximale looptijd van 48 maanden kan 

maximaal een subsidie van € 600.000 krijgen. Lees verder >>

Twee subsidies in ZonMw-programma 
‘Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg 
Thuis 2021-2023’ 
ZonMw heeft twee oproepen gepubliceerd binnen 
het programma ‘Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg 
Thuis 2021-2023’. Het betreft de oproepen: 
‘Startimpuls Academische Werkplaatsen (fase 1)’ 
en ‘Fellowships Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg 
thuis (GGH)’. 
Startimpuls Academische Werkplaatsen

Het doel is het bevorderen van een stevige kennis- 

en onderzoeksinfrastructuur van hulpmiddelenzorg 

in de thuissituatie, resulterend in een verbeterde 

samenwerking tussen praktijk, onderzoek, onderwijs en 

hulpmiddelengebruikers. De gepubliceerde oproep is een 

startimpuls (fase 1) voor de toekomstige subsidieronde 

Academische Werkplaatsen GGH (fase 2). Alleen gehonoreerde 

projecten voor de startimpuls komen in aanmerking voor de 

volgende fase. 

Het samenwerkingsverband staat onder leiding van een 

hoofdaanvrager en een bestuurlijk verantwoordelijke die 

werkzaam zijn bij een onderzoeksorganisatie (zoals een 

hogeschool, universiteit of universitair medisch centrum). 

Per aanvraag is het maximale subsidiebedrag € 25.000, met 

een looptijd van 2,5 maand (eind oktober 2021 tot 11 januari 

2022). Maximaal tien aanvragen worden gehonoreerd. 

Aanvragen kan tot en met 28 september, 14.00 uur.  

Lees verder >>

Fellowships Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis 

Gepromoveerde verpleegkundigen, paramedici, gezondheids- 

en bewegingswetenschappers, technisch geneeskundigen 

die praktijk, onderwijs en wetenschappelijk onderzoek 

willen combineren, kunnen de persoonsgebonden 

stimuleringssubsidie aanvragen. Door de oproep zal de fellow 

een bijdrage leveren aan het versterken van de kennis- en/

of onderzoeksinfrastructuur op het thema Goed Gebruik 

Hulpmiddelenzorg thuis, een ambassadeur zijn binnen dit 

werk- en onderzoeksveld en bijdragen aan samenwerking en 

netwerkvorming. 

De subsidie bedraagt € 200.000 per aanvraag. Maximaal zes 

fellows worden aangesteld. De looptijd van een fellowship is 

minimaal drie jaar en maximaal zes jaar. De aanvraag kan tot 

en met 5 oktober 2021, 14.00 uur worden ingediend. Lees 
verder >>

https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/vroege-opsporing-ronde-2021-2022/
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Corporate/Subsidies/PDF_s/Subsidieoproep_RIVM_BVO_DK_2021_def.pdf
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/vroege-opsporing-ronde-rivm-bvo-darmkanker-2021/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/vroege-opsporing-ronde-rivm-tomosynthese-2021/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/goed-gebruik-hulpmiddelenzorg-thuis-startimpuls-academische-werkplaatsen-fase-1/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/fellowships-goed-gebruik-hulpmiddelenzorg-thuis-ggh/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/fellowships-goed-gebruik-hulpmiddelenzorg-thuis-ggh/
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Nieuwe ronde in ZonMw Open 
Competitie

De Open Competitie biedt excellente 
onderzoeksteams de kans om onderzoekslijnen 
te innoveren voor wat betreft inhoud én 
samenwerking. 
De samenwerking van vernieuwende en grensverleggende 

combinaties van twee of meer onderzoekgroepen moet 

leiden tot synergetische, grensverleggende wetenschap 

van uitzonderlijke kwaliteit op het (grens)gebied van 

fundamenteel onderzoek naar gezondheidszorg en innovatie. 

Hoge kwaliteit en innovatie van het onderzoek zijn twee van 

de vele beoordelingscriteria die ZonMw heeft opgesteld. De 

maximale subsidie per aanvraag is € 750.000. Per aanvraag 

is een optionele investeringsmodule voor infrastructuur of 

apparatuur van € 100.000 tot € 250.000 beschikbaar, waarbij 

cofinanciering vereist is. 

Een projectidee is een verplicht onderdeel van de procedure. 

Het projectidee moet uiterlijk 12 oktober 2021 ingediend 

worden. De deadline voor de uitgewerkte aanvraag is 12 mei 

2022. Lees verder >>

Eerste drie oproepen ZonMw-
programma Forensische Geneeskunde

ZonMw heeft drie oproepen gepubliceerd binnen 
het programma Forensische Geneeskunde. 
Het betreft de oproepen: ‘(Door)ontwikkelen 
onderzoeksdata-infrastructuur forensische 
geneeskunde’, ‘Kennisvergroting forensische 
geneeskunde: postmortaal onderzoek’ en 
‘Kennisvergroting forensische geneeskunde: 
beoordeling en interpretatie van letsel’. De deadline 
voor alle drie de aanvragen is 23 augustus 2021, 
14.00 uur. 
Het doel van het programma Forensische Geneeskunde is een 

bijdrage leveren aan de wetenschappelijke onderbouwing en 

daarmee de kwaliteitsverbetering van de eerstelijns forensische 

geneeskunde. 

(Door)ontwikkelen onderzoeksdata-infrastructuur 

forensische geneeskunde

(Door)ontwikkeling van een onderzoeksdata-infrastructuur 

voor de forensische geneeskunde staat centraal in deze oproep, 

waarbij deze ontwikkeling ook kansen biedt om de kwaliteit  

van het forensisch handelen te vergroten. 

GGD’en die werken met registratiesysteem Formatus, kunnen 

een subsidieaanvraag indienen, waarbij zij samenwerken met 

onderzoeksorganisaties (universiteiten, UMC’s en hogescholen) 

die ervaring hebben met onderzoek op forensisch (medisch) 

gebied. Samenwerking met kennisplatforms en instellingen 

die ervaring hebben met de opbouw van data-infrastructuren, 

is verplicht. Bestaande kennis en ervaring moeten gebruikt 

worden tijdens de uitvoering van het project. 

In deze ronde wordt maximaal één project gehonoreerd. Er 

is maximaal € 150.000 beschikbaar voor een project met een 

looptijd tussen de 12 en 24 maanden. Lees verder >>

Kennisvergroting forensische geneeskunde: 

postmortaal onderzoek

De oproep heeft als doel de onderzoeksinfrastructuur te 

versterken en twee kennishiaten uit de kennisagenda van,  

het Forensisch Medisch Genootschap te vullen:

 • Welke vormen van aanvullend onderzoek kunnen bijdragen 

aan een nauwkeurige vaststelling van de doodsoorzaak?

 • Hoe kan de vaststelling van het postmortaal interval en  

van postmortale veranderingen verbeterd worden?

Universiteiten, UMC’s, hogescholen en andere 

onderzoeksorganisaties die forensisch (medisch) onderzoek 

doen, komen in aanmerking voor de subsidie. De 

hoofdaanvrager en/of projectleider is een gepromoveerde 

onderzoeker met aantoonbare ervaring met forensisch 

onderzoek in de eerstelijns forensische praktijk. Andere 

vereisten zijn: samenwerking met aanpalende (forensische) 

disciplines, een aanstelling van minimaal één promovendus  

en betrokkenheid van forensische artsen (in opleiding). 

Per project met een looptijd tussen 36 en 48 maanden kan 

maximaal € 400.000 worden aangevraagd. Er wordt gestreefd 

naar de honorering van twee projecten. Lees verder >> 

Kennisvergroting forensische geneeskunde: 

beoordeling en interpretatie van letsel

De oproep heeft als doel antwoord te krijgen op kennishiaat 4 

uit de kennisagenda van het Forensisch Medisch Genootschap: 

‘Welke nieuwe technieken kunnen effectief worden ingezet in 

de beoordeling en interpretatie van letsel door de forensisch 

arts?’.

Universiteiten, UMC’s, hogescholen en andere onderzoeks-

organisaties die forensisch (medisch) onderzoek doen, 

komen in aanmerking voor de subsidie. De hoofdaanvrager 

https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/zonmw-open-competitie/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/doorontwikkelen-onderzoeksdata-infrastructuur-forensische-geneeskunde/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/kennisvergroting-forensische-geneeskunde-postmortaal-onderzoek/
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en/of projectleider heeft bij voorkeur een achtergrond in de 

forensische geneeskunde en heeft aantoonbare ervaring met 

forensisch onderzoek in de eerstelijns forensische praktijk. 

Andere vereisten zijn: samenwerking met aanpalende 

(forensische) disciplines, een aanstelling van minimaal één 

promovendus en betrokkenheid van een leerstoelhouder gericht 

op forensisch geneeskunde en forensische artsen (in opleiding). 

Per project met een looptijd tussen 36 en 48 maanden kan 

maximaal € 400.000 worden aangevraagd. Honorering van  

één project is een streven. Lees verder >>

ZonMw kondigt praktijkgericht 
onderzoek in de GGz aan

In juli zal een nieuwe ZonMw-oproep worden gepubliceerd 

in het Onderzoeksprogramma GGz voor het praktijkgericht 

onderzoek in de geestelijke gezondheidszorg. Naar verwachting 

kunnen vooraanmeldingen tot 1 augustus 2021 worden 

ingediend.

De subsidieaanvraag voor deze oproep moet zich richten op 

twee thema’s:

1. Wachttijden in de GGz.

2. Maatschappelijk en/of persoonlijk herstel met of na 

psychische problemen.

Het onderzoek dient direct toepasbare oplossingen te bieden. 

Het samenwerkingsverband bestaat uit minimaal één 

onderzoeksorganisatie, één praktijkorganisatie en (een 

vertegenwoordiging van) cliënten en/of naasten. Het project 

heeft een maximale looptijd van twee jaar. Maximaal tien 

projecten passen binnen het beschikbare budget van  

€ 2 miljoen. De deadline voor het indienen van de aanvraag  

is 14 september 2021. Lees verder >> 

ZonMw-oproep PSIDER 
Doorbraakprojecten gepubliceerd

Binnen het ZonMw-programma Pluripotent 

Stem cells for Inherited Diseases and Embryonic 

Research (PSIDER) is de subsidieoproep PSIDER 

Doorbraakprojecten gepubliceerd. 

Het ZonMw-programma PSIDER heeft als doel alternatieven 

te ontwikkelen voor onderzoek met embryo’s voor het vergaren 

van kennis ter voorkoming van ernstige erfelijke ziekten. 

Het doel van de subsidieoproep is het uitdagen van jonge 

onderzoekers om innovatieve ideeën tot proof-of-concept te 

ontwikkelen, die eventueel een baanbrekende ontdekking kan 

opleveren. Het project is gericht op het testen van de hypothese 

achter het concept/idee. 

De nieuwe inzichten horen binnen de doelstellingen van het 

PSIDER-programma te passen. Daarnaast is de oproep op vier 

punten afgebakend:

 • Gebruik van pluripotente stamcellen.

 • Ernstige erfelijke aandoeningen (voor projecten binnen 

hoofdlijn 1).

 • Embryoachtige structuren (voor projecten binnen hoofdlijn 

2).

 • Risicovol onderzoek.

Jonge onderzoekers met een promotiedatum tussen  

15 april 2015 en juni 2021 kunnen de subsidie aanvragen. De 

hoofdaanvrager, dient aangesloten te zijn bij een Nederlandse 

onderzoeksorganisatie volgens het EU-staatssteunrecht, 

kan maar eenmaal een aanvraag binnen deze subsidieronde 

indienen. Hoofdaanvragers aan andere onderzoeksinstituten 

moeten aan de opgestelde ZonMw-voorwaardes voldoen. Per 

project met een looptijd tussen 12 en 18 maanden is € 150.000 

beschikbaar. Een projectidee kan uiterlijk 14 september 2021 

worden ingeleverd. Lees verder >>

https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/kennisvergroting-forensische-geneeskunde-beoordeling-en-interpretatie-van-letsel/
https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/vooraankondiging-subsidieronde-praktijkprojecten-onderzoeksprogramma-ggz/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/psider-doorbraakprojecten/
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Vierde open oproep in het programma 
‘Voor elkaar!’

Projecten binnen de open oproep leveren een 

bijdrage aan de volgende kernwaarden: eigen regie, 

empowerment, sociale inclusie en gelijkwaardigheid. 

Verenigingen, stichtingen en (netwerk)organisaties die de 

belangen behartigen van mensen met een (chronische) 

ziekte, beperking of psychische aandoening en hun naasten, 

komen in aanmerking voor de subsidie. De subsidie wordt 

toegekend aan projecten die eraan bijdragen dat deze mensen 

een leven kunnen leiden dat aansluit bij hun behoeften en 

wensen. Onderwerpen zoals meedoen in de samenleving, op 

alle levensgebieden, waaronder wonen, werken, zorg, welzijn, 

onderwijs, vervoer en vrije tijd, behoren binnen de subsidie. 

De subsidie bedraagt maximaal € 50.000 per project. De 

deadline voor aanvragen is 2 september 2021, 14.00 uur.  
Lees verder >>

Zorg Internationaal

https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/4e-open-subsidieoproep-voor-elkaar/
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Zorg Internationaal

Publicatie eerste oproep  
EU4Health-programma 

Het EU4Health-programma heeft als doel de 
menselijke gezondheid in de Europese Unie 
(EU) te verbeteren én een hoog niveau van 
bescherming van de menselijke gezondheid in alle 
beleidsmaatregelen en activiteiten van de EU te 
waarborgen. Van 29 juli tot en met 15 september 
kunnen aanvragen worden ingediend voor vijf 
deelonderwerpen.  

De eerste oproep bestaat uit de volgende vijf deelonderwerpen: 

1. Action grants on collection tasks in relation to updating 

the European Cancer Information System to monitor and 

assess cancer screening programmes.

2. Action grants for inter-speciality cancer training 

programme.

3. Action grants for a project on the quality and safety of 

radiation technology in diagnosis and treatment of cancer.

4. Action grants for the EU Network of Youth Cancer 

Survivors.

5. Action grants on substances of human origin (SoHo) - 

Increase resilience, ensure continuity of supply and access 

to safe and high quality therapies, in particular in times of 

crisis

Er is in totaal € 19 miljoen beschikbaar. Lees verder>>

Wist u dat ...?

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;programCode=EU4H;callCode=EU4H-2021-PJ
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Wist u dat? 

• …de Horizon Europe-oproep voor 
ERC Advanced Grants geopend is?

Het Horizon Europe-onderdeel Europese 
Onderzoeksraad (ERC) stimuleert grensverleggend 
onderzoek door de beste onderzoekers en hun 
teams. De oproep ERC Advanced Grants richt zich 
op gevestigde onderzoeksleiders met een erkend 
trackrecord van onderzoeksprestaties. De subsidie 
bedraagt maximaal € 2,5 miljoen voor een periode 
van vijf jaar. De deadline voor het indienen van een 
aanvraag is 31 augustus 2021

• …meer dan de helft van het totale 
budget aan de BOSA-regeling is 
verleend?

In 2021 is een totaal van € 79 miljoen beschikbaar 
in de Subsidieregeling stimulering bouw en 
onderhoud sportaccommodaties (BOSA). De 
Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen 
maakte in mei bekend dat € 38,6 miljoen aan 
subsidie is verleend en € 7 miljoen geclaimd is. 

• …de nominatieronde voor de 
Heinekenprijzen 2022 geopend 
zijn?

Tot en met 15 september 2021 kunnen nominaties 
voor internationaal geprezen wetenschappers 
ingediend worden. Er zijn vijf prijzen van elk $ 
200.000 beschikbaar voor wetenschappers in 
de vakgebieden biochemie en fysica, cognitieve 
wetenschappen, geneeskunde, historische 
wetenschap en milieuwetenschappen. 

• …de Kamer overweegt de looptijd 
van de subsidieregeling voor 
stageplaatsen zorg met één jaar  
te verlengen? 

• …de subsidieregeling voor 
coronabanen in de zorg heropent?

De Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen 
meldt dat de subsidieregeling coronabanen in de 
zorg wordt opengesteld. De subsidie is mogelijk 
binnen de periode van 1 juli 2021 tot en met  
31 december 2021, en geldt voor maximaal zes 
maanden. Voor dit tweede aanvraagtijdvak is  
€ 40 miljoen beschikbaar. 

• …voor gemeenten € 23 
miljoen gericht op gezonde 
leefstijlinterventies beschikbaar  
is gesteld?

De naam van de Regeling Sportakkoord 2020-
2022 is gewijzigd in Regeling Sportakkoord en 
leefstijlinterventies 2020-2022. Gemeenten krijgen 
€ 23 miljoen voor het versterken van de uitvoering 
van afspraken in lokale preventieakkoorden 
alsook voor extra ondersteuning om erkende 
leefstijlinterventies in te zetten. De specifieke 
uitkering wordt ambtshalve verstrekt. 
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• …de regeling RAAK-publiek 
geopend is voor publiek?

De regeling Regionale actie en aandacht 
voor kenniscirculatie (RAAK) financiert 
onderzoeksprojecten van hogescholen in 
samenwerking met de publieke sector, zoals 
ziekenhuizen en gemeenten. Het doel van de 
regeling is ruimte te creëren voor praktische 
innovaties die direct aansluiten op de 
dienstverlening door de sector. 

• …er wijzigingen zijn gepubliceerd 
van de subsidieregeling bonus 
zorgprofessionals COVID-19 (SBZP)?

Zorgaanbieders en budgethouders met een 
persoonsgebonden budget kunnen de bonus 2021 
aanvragen voor respectievelijk zorgprofessionals en 
pgb-zorgverleners die een uitzonderlijke prestatie 
hebben verricht in de periode van 1 oktober 2020 
tot 15 juni 2021. Vanuit het budget van € 720 
miljoen kan circa 800.000 zorgprofessionals en 
pgb-zorgverleners een bonus van € 500 netto 
worden verstrekt. Aanvragen kunnen tot en met 27 
juli 2021 worden ingestuurd.

• …het subsidieplafond voor 
duurzame sportaccommodaties is 
bereikt?

De provincie Noord-Holland meldt dat er geen 
nieuwe aanvragen meer kunnen worden 
ingediend. Volgend jaar zal de regeling opnieuw 
opengesteld worden. 

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
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