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Laatste editie  
Nieuwsflits Zorgsubsidies
De Nieuwsflits Zorgsubsidies zoals u deze  
kent, zal verdwijnen. Deze editie is de laatste. 

Onze dienstverlening blijft bestaan. Heeft 
u een projectidee? Bent u benieuwd welke 
subsidiekansen er zijn voor uw organisatie? 
Neem dan vooral contact met ons op. U vindt 
onze contactgegevens en onze diensten op 
onze website.

 

https://www.berenschot.nl/thema-s/toekomst-van-zorg
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Zorg Nationaal

Wijziging regeling ondersteuning 
wijkverpleging

De “Subsidieregeling ondersteuning wijk-
verpleging 2021-2022” (SOW) is op verschillende 
manieren gewijzigd. Daarnaast is de regeling 
nogmaals opengesteld voor indiening vanuit 
zorgaanbieders. 
Voor samenwerkende zorginstellingen is het door de gekozen 

wijzigingen nu mogelijk om subsidie aan te vragen. Subsidie kan 

bijvoorbeeld bestaan uit het voor uit helpen van deskundigheid, 

samenwerking of het terugdringen van administratieve lasten. 

Hierdoor wordt het ook voor kleinere instellingen haalbaar om 

gezamenlijk voor subsidie in aanmerking te komen. Een aantal 

andere veranderingen, zoals het meenemen van kosten van 

externe verpleegkundige en die van hard- en software zijn ook 

onderdeel van de nieuwe regeling. 

De subsidie bedraagt minimaal € 25.000 tot maximaal 

€250.000 per activiteit en betreft 30% tot 75% van de 

totale projectkosten, afhankelijk van de categorie die wordt 

aangevraagd. Indienen voor deze ronde kan tussen 1 oktober 

2021 en 15 november 2021.  Lees verder>>

Inclusief werkgeverschap MKB 

ZonMW publiceert “Programma Onbeperkt 
meedoen! (OBMD), wat erop gericht is de (on)
zichtbare drempels die mensen met een 
beperking ervaren, te verminderen, zodat zij 
op gelijke manier mee kunnen draaien in de 
maatschappij.
De subsidie is gericht op projecten met betrekking tot inclusief 

werkgeverschap in het mkb. Het doel is om het mkb in alle 

lagen binnen een organisatie toegankelijk(er) te maken. 

Zowel vakbonden als bedrijven kunnen zich voor deze regeling 

melden.

Maximaal kan er €50.000 subsidie voor 12 maanden worden 

aangevraagd, waarbij de aanvrager minimaal 40% van de 

projectkosten zelf draagt. De deadline voor deze subsidie is  

1 november 2021, 14:00 uur.  Lees verder >>

Domein overstijgend samenwerken

Eerder publiceerde ZonMW de volgende oproep: 
“Domein overstijgend samenwerken”. Deze call is 
specifiek voor partijen die regionaal samenwerken 
op het gebied van zorg en veiligheid. De call is 
onderdeel van het programma “Grip op Onbegrip”.
Het doel van deze regeling is om “mensen te kunnen 

ondersteunen welke kampen met onbegrepen gedrag met (zeer) 

complexe problematiek”, door het opzetten van gezamenlijke 

leer- en verbeterprocessen. 

Per veiligheidsregio is er maximaal €400.000 subsidie 

beschikbaar en per project moet minimaal 20% cofinanciering 

worden ingelegd. De deadline voor deze subsidie is 14 oktober 

2021, 14:00 uur.  Lees verder >>

Grip op Onbegrip

Volgend op het vorige bericht heeft ZonMW ook 
een oproep geplaatst voor “implementatie Wijk-
GGD’er”, welke ook valt onder de overkoepelende 
regeling “Grip op Onbegrip”. In deze oproep ligt 
de focus op het realiseren van werkzaamheid en 
effectiviteit in de wijk voor een GGD’er.  
Projecten komen in aanmerking voor de subsidie wanneer 

ze gaan over het opzetten, implementeren of borgen van 

meerdere GGD’ers in de wijk. Dat heeft ook betrekking op het 

voortzetten of verlengen van al bestaande projecten. Subsidie 

wordt aangevraagd door de gemeente, maar de projectpartners 

dienen ook een aantal projectleden toe te voegen, waaronder 

een projectleider en bestuurlijk verantwoordelijke. 

Per project is er maximaal €50.000 te ontvangen en projecten 

hebben een maximale duur van 12 maanden. De deadline voor 

deze subsidie is 4 november 2021, 14:00 uur.  Lees verder>> 

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/subsidieregeling-ondersteuning-wijkverpleging-sow 
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/inclusief-werkgeverschap-mkb/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/zorg-en-veiligheid-domein-overstijgend-samenwerken/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/implementatie-wijk-ggder-v/
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DITSMI in GGZ-instellingen, 
implementatie van het zorgmodel

De subsidie gericht op DITSMI (Diagnose, 
Indicate, Treat, Severe Mental Illness) heeft als 
focus het ondersteunen van GGZ-instellingen 
bij de implementatie van gelijknamig model. 
De subsidie gaat over de inzet van personeel 
en materiaalkosten die nodig zijn voor deze 
implementatie.  
ZonMW stelt deze subsidie beschikbaar voor GGZ-instel-

lingen. Het idee is dat er iemand wordt aangewezen als 

projectbegeleider of coördinator om het project te trekken  

én dat het gehele team een multidisciplinair team betreft.

Per project is er maximaal €50.000 subsidie beschikbaar en 

projecten hebben een maximale duur van 18 maanden. De 

deadline voor deze subsidie is 4 november 2021, 14:00 uur.  

Lees verder>>

Goed gebruik geneesmiddelen 

In deze 5e ronde biedt ZonMW subsidie aan 
voor het maken van effectievere, veiligere en 
doelmatige inzet van bestaande geneesmiddelen. 
Onderwerpen binnen de subsidie zijn farmacotherapie, 

prospectief onderzoek, nationaal en multicenter interventie-

onderzoek of de concrete opbrengsten voor de praktijk. 

Het project dient van nationale impact te zijn. Zowel 

onderzoeksorganisaties als zorginstellingen kunnen  

deze aanvraag indienen.

Duur en maximum subsidie is niet vastgelegd, de minimum 

subsidie is €1 miljoen. De deadline voor deze subsidie is  

16 november 2021, 14:00 uur.  Lees verder >>

Subsidie-call: Preventie in transitie

Het doel: veerkracht bevorderen, zowel op het 
fysieke als mentale vlak. Door innovatieve kennis 
over de inzet van preventie in het systeem 
te subsidiëren hoopt ZonMW dit te kunnen 
bewerkstelligen.

Projecten gericht op een brede, dynamische en adaptieve inzet 

in het systeem komen in aanmerking via deze call voor subsidie. 

De projecten moeten ook “duidelijke handelingsperspectieven 

opleveren voor het versterken van de veerkracht”. De hoofd-

aanvrager is een Nederlandse onderzoeksorganisatie. 

Per samenwerkingsverband kan er maximaal €500.000 subsidie 

worden aangevraagd. De projectduur is maximaal 48 maanden. 

Deadline voor deze subsidie is 2 december 2021, 14:00 uur. 

Lees verder >>

Het verduurzamen van 
uitkomstgerichte zorg

Afgelopen week is de call gepubliceerd voor het 
stimuleren dat uitkomstgerichte zorg beter wordt 
verankerd in de kwaliteit van onze zorgsamenleving.
De hoofdaanvrager van deze subsidie is een wetenschappelijke 

vereniging. In het project moet een case worden uitgewerkt 

welke een goed voorbeeld geeft van hoe de samenwerking tot 

stand moet komen tussen de verschillende kwaliteitsfases. 

In totaal is er 1 miljoen beschikbaar voor maximaal 4 cases. 

Voor één case kan er maximaal €250.000 subsidie worden 

aangevraagd. Deadline van deze aanvraag is 23 november 2021, 

14:00 uur.   Lees verder >>

1,7 miljoen beschikbaar voor Off Road 
programma

Voor het Off Road programma van ZonMW is in 
totaal €1,7 miljoen euro beschikbaar. De gelden 
hebben als doel het Off Road programma voor 
jonge (bio)medische en gezondheidsonderzoekers 
te steunen. Dit gebeurt door deze uit te dagen om 
met nieuwe doorbraken of inzichten te komen op 
medisch gebied. 
Onderzoekers kunnen de subsidie aanvragen wanneer ze 

zijn gepromoveerd tussen september 2015 en december 

2019. De hoofdaanvrager (aangesloten bij een Nederlands 

onderzoeksinstituut) mag echter maar één keer een aanvraag 

indienen. De hoogte van de subsidie is maximaal €100.000 

voor projecten met een looptijd tussen de 12 en 18 maanden. 

Lees verder >> 

Wist u dat ...?

https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/implementatie-zorgmodel-ditsmi-in-ggz-instellingen/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/goed-gebruik-geneesmiddelen-grote-trials-ronde-5/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/preventie-in-transitie-complexiteit-omarmen-en-veerkracht-versterken-1/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/kwaliteitsgelden-verduurzamen-uitkomstgerichte-zorg/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/call-for-proposals-off-road-2021/
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Wist u dat? 

• …het plafond voor de vijfde tender 
“Groningse regeling Zorg en 
Voorzieningen bekend is?

De provincie Groningen heeft het subsidieplafond 
voor de jaren 2020-2023 gepubliceerd. Doel 
van de regeling is het duurzaam versterken in 
de provincie Groningen, van voorzieningen- en 
zorginfrastructuur. De regeling is onder andere 
beschikbaar voor haalbaarheidsonderzoeken, 
advies en procesbegeleiding (50% van de 
projectkosten zijn subsidiabel tot maximaal 
€25.000). Maar ook voor de bouw en verbouw 
van accommodaties (40%, tot een maximum 
van €150.000) en de uitvoering van innovatieve 
zorgprojecten (50% tot een maximum van 
€75.000). De aanvraag sluit 15 oktober 2021. 
Lees verder >>

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.

https://www.provinciegroningen.nl/subsidies/wonen-en-welzijn/zorg-en-voorzieningen/


‘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

