
Nieuwsflits

Zorgsubsidies  
– JANUARI 2021 –

Hierbij ontvangt u de e-mailflits van januari 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. 

Zorg nationaal

Oproep (Pré)SET projecten: 
ruim budget beschikbaar

Er is ruim budget beschikbaar voor nieuwe (Pré)SET 

aanvragen. De regeling is gericht op het opschalen 

en borgen van het gebruik van e-health toepassin-

gen die ouderen en andere mensen met een chro-

nische ziekte of beperking kunnen helpen om met 

een goede kwaliteit van leven zelfstandig te blijven 

wonen. Binnen de regeling wordt onderscheid 

gemaakt tussen twee oproepen: PréSET en SET.

PréSET

Met de PréSET-subsidie kunnen zorgaanbieders een visie 

ontwikkelen op de inzet van e-health in de organisatie. 

De subsidie kan worden aangevraagd door een aanbieder 

van zorg en/of ondersteuning. Bij de aanvraag dient een 

beknopt plan van aanpak te worden ingediend, waarin 

omschreven staat hoe de aanvrager tot een gedragen 

visie komt over de bijdrage van e-health in het realiseren 

van zijn organisatiedoelen. Hierbij dient de rol en 

betrokkenheid in het visievormingsproces van verschillende 

organisatieonderdelen én de inkoper van zorg of 

ondersteuning duidelijk naar voren te komen.

Personeelskosten en kosten derden komen in aanmerking 

voor subsidie, tot een bedrag van € 20.000.

SET

Subsidie is beschikbaar voor:

 • het op grotere schaal toepassen van e-health, 

uitgedrukt in aantallen cliënten

 • het structureel inbedden van het gebruik 

van e-health toepassingen in de reguliere 

werkprocessen voor ondersteuning of zorg

 • het organiseren van een duurzame wijze van bekostiging 

en borging daarvan in inkoop- en contractafspraken.

Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend door aan-

bieders van Wmo-ondersteuning, Zvw- of Wlz-zorg thuis, 

samen met één (of meer) inkoper(s) van ondersteuning en 

zorg. Een aanvraag moet betrekking hebben op activiteiten 

die samenhangen met de aanschaf en het gebruik van 

de e-health toepassing, zoals het trainen van cliënten en 

professionals, het opstellen van een businesscase en het 

aanpassen van werkprocessen.

Subsidie bedraagt maximaal 70% van de projectkosten en ten 

hoogste € 150.000 voor opleidingsactiviteiten, en maximaal 

55% van de kosten en ten hoogste € 750.000 voor overige 

projecten. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst 

behandeld.

Deadline

Aanvragen voor beide oproepen kunnen tot en met  

31 december 2021 worden ingediend bij de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland (RVO). Lees verder >>

mailto:Stephanie%20Riffo?subject=Zorgsubsidies%2C%20september%202020
https://www.berenschot.nl/actueel/2020/februari/berenschot-helpt/
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Subsidie voor Actieonderzoek 
Innovatie Zorg

Middels deze oproep worden professionals in zorg-

organisaties gestimuleerd om in samenwerking te 

leren over het verbeteren van de organisatie van zorg. 

Er is subsidie beschikbaar voor participatief onderzoek om 

in de praktijk te leren over de toepassing van veranderde 

zorgprocessen. In het project leren zorgprofessionals wat 

verder nodig is om tot betere zorg patiënten/cliënten te 

komen, in samenwerking met patiënten/cliënten, relevante 

zorgpartners, - bestuurders en andere relevante stakeholders. 

Een zorgorganisatie ervaren met het verbeteren van 

zorgprocessen kan als hoofdaanvrager optreden. 

Het totale subsidiebudget is € 1,5 miljoen. Per project 

bedraagt de looptijd maximaal 24 maanden en is maximaal 

€ 150.000 beschikbaar. Aanvragen kan tot 9 maart, 14 uur. 

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 eerstelijn. 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 naar verwachting vanaf januari worden ingediend. 

Lees verder>>

Nieuwe oproep binnen ZonMw 
Verpleging en verzorging

Binnen de nieuwe oproep ‘Leren van implemente- 

ren: implementatie van effectieve interventies in de 

verpleging en verzorging’ is subsidie beschikbaar 

voor de implementatie van bestaande interventies 

die in de praktijk nog onvoldoende worden gebruikt.

De oproep richt zich op de implementatie van effectieve en 

bestaande verpleegkundige en/of verzorgende interventies, 

werkwijzen, handelingen en producten (interventies) en

het opdoen van kennis over hoe implementatie het beste tot 

stand komt in de verpleging en verzorging. In het project 

wordt een interventie geïmplementeerd bij de deelnemende 

organisaties. Dit onderzoek dient tot breed implementeerbare 

inzichten te leiden, die verspreid worden.

Subsidie kan worden aangevraagd door samenwerkings- 

verwerkingsverbanden, bestaande uit minimaal één 

onderzoeksorganisatie en twee of meer praktijkorganisaties

in de verpleging en verzorging.

Per project met een maximale looptijd van drie jaar is 

maximaal € 300.000 beschikbaar. Cofinanciering van 

minimaal 25% is verplicht. Aanvragen kunnen 11 februari 

worden ingediend. Lees verder>>

ZonMw-oproep ‘Zwangerschap en 
geboorte II - ronde 2020-2021’

Het programma stimuleert de ontwikkeling en 

implementatie van kennis om een bijdrage te 

leveren voor de perinatale en maternale gezondheid 

in het algemeen en het terugdringen van verschillen 

in de perinatale en maternale gezondheid.

Onderzoek gericht op perinatale en maternale gezondheid 

komt in aanmerking voor subsidie. De oproep focust zich op 

drie programmalijnen:  preventie - gezondheidsbevordering, 

organisatie en kwaliteit van integrale geboortezorg en 

zorginterventies in integrale geboortezorg.

Samenwerking met één of meerder regionale consortia 

Zwangerschap en geboorte is vereist. De hoofdaanvrager

is actief bij een Nederlandse onderzoeksorganisatie in de

zin van het EU-staatssteunrecht of een organisatie waar 

onderzoeksexpertise aanwezig is.

Per project is maximaal € 500.000 beschikbaar. In totaal is

€ 3,2 miljoen beschikbaar gesteld. Aanvragen kunnen tot en 

met 9 februari 2021 worden ingediend. Lees verder>>

https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/actieonderzoek-innovatieve-zorg/
https://www.zorginstituutnederland.nl/werkagenda/subsidieregelingen/subsidieregeling-leren-gebruiken-van-uitkomstinformatie-voor-samen-beslissen
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/leren-van-implementeren-implementatie-van-effectieve-interventies-in-de-verpleging-en-verzorging/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/zwangerschap-en-geboorte-ronde-2020-2021-projectidee/
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Subsidieoproep voor 
veelbelovende zorg 

De subsidieregeling veelbelovende zorg sneller bij 

de patiënt (VZSBP) heeft als doel het versnellen van 

de toegang van de patiënt tot potentieel veelbelo-

vende zorg via opname in het basispakket. Projec-

tideeën voor de eerste aanvraagronde kunnen tot 6 

april worden ingediend. 

Subsidie wordt verstrekt aan activiteiten in het kader van 

onderzoek naar de (kosten-)effectiviteit van interventie-

indicatiecombinaties die nog niet voldoen aan de stand 

van de wetenschap en praktijk. Het onderzoek dient 

binnen de subsidieperiode te leiden tot resultaten van 

voldoende kwaliteit. Aanvragen kunnen worden ingediend 

door zorgaanbieders. Samenwerking met relevante 

patiëntenverenigingen, onderzoekscentra en beroepsgroepen  

verspreid over het hele land is gewenst. De maximale looptijd 

van het project is zes jaar.  Na ontvangst van een positief 

advies op het projectidee, kan een volledige subsidieaanvraag 

worden ingediend. Projectideeën voor de eerste ronde van 

2022 kunnen tot 6 april worden ingediend. De deadline 

voor de volledige subsidieaanvraag is 30 september 2021. 

Voor de tweede ronde van 2022 is geldt de indieningsdatum 

28 september 2021 voor het projectidee en 24 maart 2020 

voor de subsidieaanvraag. Lees verder>>

Hartstichting-oproep 
‘Hartstilstand zonder getuigen’

Er is subsidie beschikbaar voor het realiseren van 

een innovatieve oplossing voor de snellere herken-

ning en inzet van reanimatiehulp bij een hartstil-

stand zonder getuigen met als doel het verbeteren 

van de overlevingskans bij een hartstilstand. 

De subsidie steunt het ontwikkelen en implementeren 

van noodzakelijk technologie (hardware, software en 

een algoritme) om een hartstilstand te detecteren en 

hulpdiensten zelfstandig te alarmeren. De oplossing zal de 

tijd tot reanimatie en defibrillatie verkorten om de kwaliteit 

van leven en overlevingskans te verbeteren. 

Aanvragen kunnen worden ingediend door een consortium 

bestaande uit minimaal één publieke kennisinstelling en 

één private partner waarvan de hoofdvrager gevestigd is in 

Nederland. 

De Hartstichting heeft € 1.750.000 beschikbaar gesteld.

Een projectidee kan tot 16 februari worden ingediend. Na 

goedkeuring kan uiterlijk 25 mei, 14 uur een projectvoorstel 

worden ingediend. Lees verder>>

Vouchers voor Academische 
Werkplaatsen Transformatie Jeugd

ZonMw stimuleert middels deze vouchers het 

gebruik van vijftien door de Academische Werk- 

plaatsen Transformatie Jeugd (AWTJ’s) ontwikkelde 

kennisproducten in beleid, praktijk en opleidingen.

Kennisvouchers kunnen worden aangevraagd door een 

organisatie, gemeente of opleidingsinstituut. De voucher 

dient om een in de praktijk beproefde opbrengst uit een 

AWTJ-project te vertalen en implementeren in de context 

van de aanvragende organisatie. Kennisdeling maakt hier 

onderdeel van.

Een voucher bedraagt maximaal € 10.000. Per kennisproduct 

worden maximaal zes vouchers gehonoreerd voor een 

maximumbedrag van € 30.000, door zes verschillende 

aanvragers. Per hoofdaanvrager mogen maximaal twee 

vouchers in behandeling worden genomen voor twee 

verschillende kennisproducten met een maximum van in 

totaal € 20.000. Cofinanciering is niet verplicht. Vouchers 

kunnen tot en met 9 december 2021, 14 uur worden 

aangevraagd. Lees verder>>

ZonMw-oproep voor het opnemen
van zorg op afstand in richtlijnen

De oproep ‘Zorg op Afstand. Een impuls voor het 

opnemen van zorg op afstand in richtlijnen.’ is een 

gezamenlijk initiatief van ZonMw en Zorginsti-

tuut Nederland. De subsidie is bedoeld voor het 

opnemen van aanbevelingen in reeds bestaande 

richtlijnen over tijdens de coronacrisis opgedane 

ervaringen met zorg op afstand als alternatief voor 

face-to-face zorg.

Eén project leidt tot het formuleren van aanbevelingen voor 

face-to-face vervangende zorg op afstand voor minimaal

één bestaande richtlijn. Het eindresultaat is een rapport 

waarin ervaringen met zorg op afstand en afwegingen en 

randvoorwaarden om deze op te nemen in de aanbevelingen 

van de richtlijnen beschreven staan. De ontwikkeling van 

nieuwe zorg op afstand-interventies is uitgesloten.

https://www.zorginstituutnederland.nl/werkagenda/veelbelovende-zorg/
https://professionals.hartstichting.nl/samenwerking-en-financiering/financiering/consortiumfinanciering/oproep-projectidee-hzg
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/kennisvouchers-academische-werkplaatsen-transformatie-jeugd/
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Beroepsorganisaties die eigenaar of beheerder zijn van 

richtlijnen kunnen subsidie aanvragen. Samenwerking 

met zorgprofessionals, patiënten/cliënten organisaties en 

wetenschappelijke disciplines is verplicht. Samenwerking 

tussen meerdere zorginhoudelijke disciplines of tussen 

diverse sectoren in de zorg is een pré.

Per project met maximale looptijd van achttien maanden is 

€ 150.000 beschikbaar. Cofinanciering is een pré. Er is in 

totaal € 900.000 beschikbaar. De deadline voor aanvragen is 

16 februari, 14 uur. Lees verder>>

Nieuwe oproep binnen 
ZonMw-programma Juiste 
Zorg op de Juiste Plek

De nieuwe oproep richt zich op het opzetten en 

doorontwikkelen van samenwerking rondom de 

uitvoering en implementatie van Gecombineerde 

Leefstijlinterventies. 

Samenwerkingsverbanden komen in aanmerking voor 

de subsidie waarbij één partij als hoofdaanvrager en 

eindverantwoordelijke optreedt. De aanvrager is een 

rechtspersoon gevestigd in Nederland met aantoonbare 

regiobinding. Het samenwerkingsverband bestaat uit 

minimaal een ‘kartrekker’, een AGB-geregistreerde GLI-

aanbieder met de vereiste competenties om een van de vier 

GLI’s aan te kunnen bieden en de preferente zorgverzekeraar.

Per aanvraag is maximaal € 37.500 (incl. BTW) beschikbaar 

voor maximaal twaalf maanden. Cofinanciering van 

minimaal 10% is verplicht. Aanvragen kunnen tot en met 

23 februari, 14 uur worden ingediend. Lees verder>> 

ZonMw-oproep Symptoom-
behandeling in de palliatieve fase 

Er is subsidie beschikbaar voor onderzoek dat de 

effectiviteit van bestaande interventies voor symp-

toombehandeling bij patiënten in de palliatieve fase 

aantoont. 

In het project moet onderzoek worden gedaan naar een 

relevante vraag uit de praktijk. Alleen vergelijkend onderzoek 

waarin één of meerdere bestaande interventie(s) ten  

opzichte van standaardzorg worden vergeleken komen in 

aanmerking voor subsidie. 

Het moeten bestaande interventies betreffen die behoren tot 

het basispakket Zorgverzekeringswet (Zvw) of het zorgpakket 

Wet langdurige zorg (Wlz), of daar redelijkerwijs in de 

toekomst toe kunnen gaan behoren. 

Aanvragen kunnen worden ingediend door een 

Expertisecentrum Palliatieve Zorg. Een aanvraag in 

kinderpalliatieve zorg moet worden ingediend door een 

universitair medisch centrum. Er zijn geen beperkingen 

gesteld aan de maximale subsidie. Wel dient de maximale 

looptijd 48 maanden te bedragen. Er is in totaal € 3,5 

miljoen beschikbaar. De deadline is 10 maart, 14 uur.  

Lees verder>>

Twee ZonMw-oproepen voor 
voorbereidende studieronde

Het betreft de oproepen ‘Doelmatigheidsonderzoek 

2022-2026’ en de ‘Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg 

Thuis 2021-2023’.  Aanvragen kunnen voor beiden 

tot 9 februari 2021 worden ingediend. 

Het doel van de voorbereidende studie is het verhogen 

van de relevantie en/of het verbeteren van de kwaliteit of 

de uitvoerbaarheid van toekomstig doelmatigheid. In het 

verkennend en ondersteund onderzoek is het beantwoorden 

van de volgende drie punten van belang: 

 • de haalbaarheid van de beoogde doelmatigheidsonderzoek;

 • de optimale studieopzet of het reeds 

beschikbare bewijs over de veiligheid;

 • de werkzaamheid en effectiviteit van de te onderzoeken 

interventie of hulpmiddelenzorg thuis.

De verschillende typen voorbereidende studies die kunnen 

worden ingezet zijn een pilotstudie, haalbaarheidsstudie, 

systematische review of meta-analyse. 

De hoofdaanvrager moet afkomstig zijn van een 

onderzoeksorganisatie in de zin van het EU staatssteunrecht 

of een zorginstelling. 

Meer informatie voor de oproep ‘Doelmatigheidsonderzoek 

2022-2026’, klik hier. Voor informatie voor de oproep ‘Goed 

Gebruik Hulpmiddelenzorg Thuis 2021-2023’ klik hier. 

https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/zorg-op-afstand-een-impuls-voor-het-opnemen-van-zorg-op-afstand-in-richtlijnen/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/subsidieoproep-juiste-zorg-op-de-juiste-plek-jzojp-opzetten-en-doorontwikkelen-van-samenwerking-r/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/symptoombehandeling-in-de-palliatieve-fase/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/doelmatigheidsonderzoek-voorbereidende-studies-ronde-1/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/goed-gebruik-hulpmiddelenzorg-thuis-voorbereidende-studies-ronde-1/
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Twee Zon-MW oproepen binnen 
programma Sport en Bewegen

Het betreft de oproepen ‘Implementatienetwerk 

Sport en Bewegen’ en ‘De sportende vmbo-jeugd 

heeft de toekomst; uitnodiging voor deelname aan 

sandpit’.

Implementatienetwerk Sport en Bewegen

Er is subsidie beschikbaar voor het opleiden van sport-en 

beweegonderzoekers binnen kennisinstellingen op het 

gebied van implementatie. Aanvragen kunnen worden 

ingediend door een medewerker binnen een door de overheid 

bekostigde kennisinstelling. Het totale subsidie budget 

bedraagt € 1.120.000. Per aanvraag is maximaal € 80.000 

beschikbaar voor een maximale looptijd van 2,5 jaar. Een 

cofinanciering van 30% is verplicht. 

Met de subsidie kan een medewerker voor 1 tot 1,5 dag 

in de week gefinancierd worden. Maximaal 10% van de 

subsidie mag aan materiële of overige kosten besteed worden. 

Aanvragen kan tot 2 maart. Lees verder>>

De sportende vmbo-jeugd heeft de toekomst; 

uitnodiging voor deelname aan sandpit

Het doel van deze oproep is om de sportparticipatie van 

vmbo-jongeren te behouden en te vergroten. Er is subsidie 

beschikbaar voor onderzoekers en praktijkprofessionals 

om innovatieve en creatieve onderzoeks- en 

implementatieonderzoeksprojecten te ontwikkelen. Het 

onderzoek wordt uitgevoerd met vertegenwoordigers die 

werkzaam zijn met de doelgroep. 

Een aanvraag kan worden ingediend voor deelname aan 

de sandpitworkshop. Na de sandpit-workshop mag één 

consortium de subsidieaanvraag indienen voor maximaal 

drie onderzoeksvoorstellen. Er kan maximaal € 1,4 

miljoen worden aangevraagd.  Onderzoekers uit vier 

disciplines komen in aanmerking voor deelname aan de 

sandpit: sport en bewegen, organisatie en management, 

gedrag en maatschappij en techniek en digitalisering én 

praktijkprofessionals uit vier velden: sport en bewegen, 

onderwijs, techniek en digitalisering, overig. Aanvragen 

kunnen tot 9 maart worden ingediend. Lees verder>>

Preventieprogramma 2019-2022 
publiceert twee ZonMw-oproepen

Het betreft de oproepen ‘Impuls regionaal 

onderwijs aanbod preventie ter versterking van 

preventie infrastructuur’ en ‘Impuls initieel onder-

wijsaanbod preventie ter versterking van preventie 

infrastructuur’. 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 

regionale preventie-infrastructuur, waarin professionals 

elkaar goed weten te vinden en waar de mens centraal staat. 

Aanvragen kunnen worden ingediend door samenwerkings-

verbanden bestaande uit minimaal één geaccrediteerde 

onderwijs instelling, een GGD en een Regionale 

Ondersteuningsstructuur (ROS) die in samenwerking 

met andere relevante organisaties een samenhangend 

regionaal onderwijsaanbod ontwikkelen dat kennis 

en handelingsvaardigheden gericht op preventie en 

gezondheidsbevordering 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 

beschikbaar. 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 

gezondheidsbevordering 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 opleidingen 

verzorgen. Het project dient een proefimplementatie te 

draaien van het onderwijsaanbod. 

https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/implementatienetwerk-sport-en-bewegen/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/de-sportende-vmbo-jeugd-heeft-de-toekomst-uitnodiging-voor-deelname-aan-sandpit/ 
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/impuls-regionaal-onderwijsaanbod-preventie-ter-versterking-van-preventie-infrastructuur/
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Aanvragen kunnen worden ingediend binnen twee 

interdisciplinaire 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 samenmanagement 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. 

Onderzoeksvoorstellen 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 

worden 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 ontwikke-

len de interventies door gebruik te maken van AI en de inzet van 

learning communities. Daarnaast dienen de interventies geba-

seerd te zijn op eerdere opgedane resultaten. Subsidie kan worden 

aangevraagd door consortia bestaande uit een kennis instelling 

en medeaanvraager(s). De hoofdaanvrager is een hoogleraar 

of universitair (hoofd)docent bij een kennisinstituut met een 

aanstellingsduur voor de minimale looptijd van het aangevraagde 

onderzoek. Onderzoeksvoorstellen 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 

worden ingediend. De deadline voor het indienen van 

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

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 

gewaardeerd. Lees verder>>

ZonMw-oproep ‘Pilotonderzoek 
Klimaat en Gezondheid’

Het betreft een oproep in het kader van het nieuwe 

programma Klimaat en Gezondheid met als doel 

het stimuleren van kennisontwikkeling rondom drie 

thema’s: temperatuur gerelateerde gezondheidsef-

fecten, allergieën en duurzame zorg. 

Subsidie kan worden aangevraagd voor de ontwikkeling van 

kennis in temperatuur gerelateerde gezondheidseffecten, 

allergieën en duurzame zorg. In het pilotonderzoek Klimaat 

en gezondheid zijn risicoanalyse én handelingsperspectief 

in de Nederlandse context de belangrijke pijlers. Bijdrage 

worden geleverd aan het beantwoorden van (één van) de 

volgende vragen:

1. Welke aanpassingen zijn mogelijk om negatieve 

gezondheidseffecten van klimaatverandering te beperken?

2. Hoe kunnen we de duurzaamheid in de zorg vergroten? 

De oproep richt zich op samenwerkingsverbanden die 

bestaan uit minimaal drie verschillende partijen waarvan 

minimaal één onderzoeksorganisatie uit de gezondheidszorg, 

een onderzoeks- en/of implementatie partner van buiten de 

gezondheidszorg en een einddoelgroep en/of gebruiker. 

De subsidie voor een project met maximale looptijd van 

twee jaar bedraagt maximaal € 245.000. Minimaal 60% van 

de subsidie is bestemd voor de kennisinstellingen. Er is in 

totaal € 735.000 beschikbaar. Aanvragen kunnen tot en met 

14 januari worden ingediend. 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.

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?
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/pilotonderzoek-klimaat-en-gezondheid/
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Wist u dat?

• …de Veni subsidie in 2021 is 
verhoogd naar €280.000?

Vanaf de ronde 2021 is de te ontvangen Veni-subsidie 

verhoogd van € 250.000 naar € 280.000. Daarnaast 

kunnen nog niet-gepromoveerde onderzoekers voortaan 

een vooraanmelding indienen. Voorwaarde is wel dat de 

onderzoeker voor 20 mei 2021 zijn promotietraject volledig 

afrond. 

• … de beoordeling van projecten 
voor veelbelovende zorg sneller 
bij patiënt is gewijzigd?

Bij de beoordeling van projectideeën zal meer gelet worden 

op veiligheid, werkzaamheid en relevantie. Bij de uitgewerkte 

aanvraag wordt de focus meer te liggen op kwaliteit. 

• …het subsidieplafond voor de 
subsidieregeling ADL-assistentie  
is verhoogd?

Als gevolg van de coronacrisis zijn diverse wijzigingen 

aangebracht in de subsidieregeling, waaronder een verhoging 

van het beschikbare subsidieplafond en het tarief per uur 

voor 2021 wordt geïndexeerd met 1,93%. Daarnaast wordt 

de regeling uitgebreid met een nieuw hoofdstuk waarin 

compensatie kan worden aangevraagd door ADL-leveranciers 

voor omzetderving als gevolg van COVID-19. Aanvragen 

binnen die nieuwe hoofdstuk kunnen tot 1 juli 2021 worden 

ingediend. 

• …de tijdelijke subsidieregeling 
extramurale behandeling per 
2022 komt te vervallen?

In de regeling is recentelijk nog een nieuw onderdeel 

opgenomen waarin zorgaanbieders compensatie kunnen 

aanvragen voor omzetderving als gevolg van COVID-19. 

Aanvragen kunnen tot 1 juli 2021 worden ingediend. 

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 

samenwerkingsprojecten 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. 

Beide type samenwerkingsprojecten kunnen alleen 

door consortia worden aangevraagd. Deze consortia 

dient 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>>

http://www.aal-europe.eu/call-2021/
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• …de subsidies voor palliatieve 
terminale zorg en geestelijke 
verzorging zijn vastgesteld?

De Overheidsbijdrage aan Arbeidskostenontwikkeling (OVA) 

zijn voor 2020 vastgesteld op 3,28%. Dit percentage wordt 

toegepast op het als loongevoelig aangemerkte deel (70%) 

van de maximaal beschikbare instellingssubsidie 2020. 

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

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



