
Nieuwsflits

Zorgsubsidies  
– SEPTEMBER 2020 –

Hierbij ontvangt u de e-mailflits van september 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

2e ronde subsidieregeling 
implementatie- en 
opschalingscoaching 

De oproep maakt deel uit van het Zorg voor  

innoveren programma gericht op het verder helpen 

van zorginnovatoren met innovatievraagstukken. 

Met de subsidie kunnen zorgaanbieders of 

ontwikkelaars van zorginnovatie een externe 

implementatie- en opschalingscoach inhuren.

De coach biedt advisering bij de implementatie en opscha-

ling die nodig is om een innovatie verder te brengen in de 

zorg. Mogelijke voorbeeldprojecten zijn de voorbereiding 

van implementatie studies, het verbinden met proeftuinen, 

het bepalen van de innovatiestrategie, het navigeren door 

de wet- en regelgeving, en de opschaling van de innovatie 

in de zorgpraktijk. De subsidie is niet bedoeld om de coach 

in te zetten voor begeleiding bij de technologische innovatie 

(productontwikkeling). Zorgaanbieders of de ontwikkelaar 

van een zorginnovatie in samenwerking met een zorgaanbie-

der komen in aanmerking voor de subsidie. Er is maximaal 

€ 5.000,- beschikbaar per aanvraag (inclusief eventueel 

verschuldigde btw) met een maximale looptijd van zes maan-

den. Aanvragen kunnen vanaf 1 september 2020 op basis 

van first come, first served weer worden ingediend.  

Lees verder >> 

Praktijkgericht onderzoek 
voor extramurale zorg

Consortia met een hogeschool als hoofdaanvrager 

kunnen subsidie aanvragen voor praktijkgericht 

onderzoek voor extramurele zorg. 

De subsidie is bedoeld voor projecten die burgers met één 

of meerdere aandoeningen in staat stellen om hun gezond-

heid zelf te managen en tegelijkertijd hun deelname aan de 

maatschappij te bevorderen. Het onderzoek dient zicht te 

richten op de manier waarop burgers daarbij ondersteund 

worden door hun informele supportsysteem, de interactie 

met technologie en de rol van professionals. Daarnaast moet 

innovatie van het onderwijs een belangrijke rol spelen. 

De subsidie kan worden aangevraagd door consortia. Het 

consortium bestaat ten minste uit twee mkb-bedrijven en 

een hogeschool als hoofdaanvrager. Cofinanciering is ver-

plicht en bedraagt minimaal 50%. Per project is maximaal 

€ 300.000 beschikbaar met een maximale looptijd van 24 

maanden. Het project dient tussen 1 april en 1 juli 2021 te 

starten. Aanvragen kunnen tot dinsdag 10 november 2020, 

14.00 uur worden ingediend. Op 21 september organiseert 

Regieorgaan SIA een webinar over deze oproep. Lees verder>>

mailto:Stephanie%20Riffo?subject=Zorgsubsidies%2C%20september%202020
https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidie-voor-implementatie-en-opschalingscoaching/
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nrpo-sia/praktijkgericht-onderzoek-voor-extramurale-zorg/praktijkgericht-onderzoek-voor-extramurale-zorg.html
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Integraal aanbod zorg en begeleiding 
voor mensen met verward gedrag

Deze nieuwe oproep is onderdeel van het Actie-

programma lokale initiatieven voor mensen met 

verward gedrag. De oproep richt zich op het onder-

steunen van gemeenten, in hun rol van regisseur, 

en hun uitvoeringspartners bij de organisatie van 

integrale zorg en ondersteuning voor mensen met 

verward gedrag.

Voor het opzetten van een integraal aanbod van begeleiding 

en behandeling van mensen met verward gedrag in het 

sociaaldomein kan startsubsidie worden aangevraagd. De 

startsubsidie bedraagt maximaal € 20.000 met een looptijd 

van maximaal vier maanden.

Daarnaast is er een uitvoeringssubsidie beschikbaar. Deze 

bedraagt maximaal € 100.000 met een maximale looptijd 

van zestien maanden. De uitvoeringssubsidie is beschikbaar 

voor:

 • het richten van een bestaande faciliteit 

voor integraal aanbod van (specialistische) 

begeleiding en (specialistische) behandeling 

op personen met verward gedrag, of;

 • het starten van een nieuwe pilot voor integraal 

aanbod van (specialistische) begeleiding 

en (specialistische) behandeling, of;

 • het integraal aanbieden van taken van jeugdzorg die nu 

ook onder de verantwoordelijkheid van de gemeente valt.

Subsidie kan worden aangevraagd door gemeenten, namens 

een samenwerkingsverband.  Hierbij is een onderte-

kende samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente(n), 

zorgverzekeraar(s) en aanbieder(s) van zorg en/of welzijn 

is verplicht. Er kan maximaal één subsidieaanvraag worden 

ingediend voor een startsubsidie en één aanvraag voor de 

uitvoering. De deadline voor het indienen van aanvragen is  

6 oktober 2020, 14.00 uur. Lees verder>> 

ZonMw-oproep ‘Wat werkt bij het 
tijdig signaleren en ondersteunen 
van kinderen en gezinnen in 
kwetsbare omstandigheden?’

Deze oproep richt zich op onderzoek naar het beter 

signaleren en bereiken van kinderen en gezinnen in 

kwetsbare omstandigheden en de ondersteuning 

van deze doelgroep. 

Er zijn twee type projecten die in aanmerking komen voor 

subsidie: (1) Onderzoeksprojecten gericht op het vergroten 

en toepassen van kennis over wat werkt in het vroeg signale-

ren en ondersteunen van kinderen en gezinnen in kwetsbare 

omstandigheden voor kansrijk opgroeien en opvoeden; (2) 

Overkoepelend project gericht op het bundelen en versprei-

den van bestaande en nieuwe kennis over wat werkt in het 

vroeg signaleren en ondersteunen van kinderen en gezinnen 

in kwetsbare omstandigheden voor kansrijk opgroeien en 

opvoeden. En het verbinden en stimuleren van uitwisseling 

tussen de onderzoeksprojecten.

Aanvragen kunnen worden ingediend door consortia 

bestaande uit een onderzoeksinstelling en ten minste één 

praktijkinstellingen. De subsidie voor onderzoeksprojecten 

bedraagt maximaal € 300.000 per project met een maximale 

looptijd van 36 maanden. Er is € 200.000 beschikbaar voor 

één overkoepelend project van 42 maanden binnen de rege-

ling.  Aanvragen kunnen tot 27 oktober 2020, 14.00 uur 

worden ingediend. Lees verder>> 

ZonMw DoelmatigheidsOnderzoek 
Stimuleringssubsidieronde 1 geopend

Met de stimuleringssubsidie kan een samenwerking 

tussen relevante stakeholders worden opgericht of 

versterkt om gezamenlijk een projectidee of subsi-

dieaanvraag voor het programma Doelmatigheids-

Onderzoek voor te bereiden.

Doelmatigheidsonderzoek biedt inzicht in de kosten en 

effectiviteit van verschillende niet farmacotherapeutische 

interventies. Onder interventies worden alle diagnostische, 

therapeutische en verzorgende activiteiten in de gezondheids-

zorg verstaan. 

https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/integraal-aanbod-zorg-en-begeleiding-voor-mensen-met-verward-gedrag-5/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/wat-werkt-bij-het-tijdig-signaleren-en-ondersteunen-van-kinderen-en-gezinnen-in-kwetsbare-omstandigh/
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Met de subsidie kunnen activiteiten die leiden tot een 

gezamenlijk uitgewerkt projectidee en/of subsidieaanvraag 

binnen het programma Doelmatigheidsonderzoek worden 

gefinancierd. De subsidie bedraagt maximaal € 10.000 per 

voorstel. Het totale budget bedraagt € 290.000. Enkel hoofd-

aanvragers afkomstig van onderzoeksorganisaties volgens het 

EU staatssteunrecht kunnen een aanvraag indienen. 

De deadline voor het indienen van aanvragen is 29 septem-

ber 2020, 14.00 uur. Lees verder>> 

Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg 
- Stimuleringssubsidies 
ronde 3 geopend

Met de stimuleringssubsidie kunnen activiteiten 

worden gefinancierd die leiden tot een gezamen-

lijke subsidieaanvraag en/of het versterken van 

de onderzoeksinfrastructuur op het gebied van de 

hulpmiddelenzorg in de thuissituatie. 

Het programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg richt 

zich op onderzoek naar de effectiviteit en kosteneffectiviteit 

van de integrale hulpmiddelenzorg ter kwaliteitsverbetering 

en doelmatigheid. De subsidie is bedoeld voor het oprich-

ten en/of versterken van samenwerking tussen relevante 

stakeholders uit het hulpmiddelenveld. De subsidie bedraagt 

maximaal € 10.000 per voorstel. Het totale budget bedraagt 

€ 160.000. Enkel hoofdaanvragers afkomstig van onder-

zoeksorganisaties volgens het EU staatssteunrecht kunnen 

een aanvraag indienen. 

Aanvragen kunnen tot 29 september 2020, 14.00 uur  

worden ingediend. Lees verder >> 

Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg 
thuis – Open ronde 4

In ‘Open ronde 4: Onderzoek naar de effectiviteit en 

kosten van hulpmiddelenzorg thuis’ kan subsidie 

worden aangevraagd voor kennisontwikkeling over 

innovatieve en bestaande hulpmiddelen zorg thuis. 

Met als doel de veilige, effectieve en betaalbare 

toepassing in de zorg. 

De oproep richt zich op primaire hulpmiddelenzorg die 

behoren of in de toekomst kunnen behoren tot de Zorgver-

zekeringswet. Het is raadzaam om het projectidee te testen 

bij ZonMw. Projectideeën kunnen door Nederlandse zorg- of 

onderzoeksinstellingen worden ingediend. Mits goed onder-

bouwd, bedraagt het budget per project € 600.000 voor een 

maximale looptijd van zes jaar. Aanvragen kunnen tot  

6 oktober 2020, 14.00 uur worden ingediend. Lees verder>> 

Open Ronde 10 Goed Gebruik 
Geneesmiddelen

Het GGG-programma zet zich in voor efficiëntere, 

veiligere en doelmatige inzet van bestaande 

geneesmiddelen. In Open Ronde 10 wordt gezocht 

naar projecten waarin een relevante vraag of 

probleem uit de praktijk het uitgangspunt is. 

Projectideeën kunnen door Nederlandse zorg- of onderzoeks-

instellingen worden ingediend. Projecten waarbij betrokken 

partijen bij het onderzoek kunnen leiden tot het verlenen van 

staatssteun komen niet in aanmerking. De projecten moeten 

bijdragen aan het effectiever inzetten van een geneesmiddel 

of het verbeteren van het gebruik van geneesmiddelen in de 

dagelijkse praktijk. Mits goed onderbouwd, zijn het budget 

en de looptijd van het project ongelimiteerd. Cofinanciering 

wordt geadviseerd. Er is in totaal € 7 miljoen beschikbaar. 

Projectideeën kunnen tot 22 september 2020, 14.00 uur wor-

den ingediend. De deadline voor de volledige aanvraag is 2 

maart 2021, 14.00 uur. Lees verder>> 

ZonMw- Pilot cirkelen rond 
je onderzoek Fase I

Samenwerkingsverbanden kunnen subsidie 

aanvragen om onder begeleiding van de 

Hogeschool Utrecht in een pilot te werken aan 

een onderzoeks voorstel. In de begeleiding wordt 

de aanpak Cirkelen Rond Je Onderzoek (CRJO) 

gehanteerd. 

Het doel van de pilot is om te komen tot een gedragen 

onderzoeksopzet in aansluiting op praktijkkwestie en een 

duurzaam samenwerkingsverband te ontwikkelen. 

https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/doelmatigheidsonderzoek-stimuleringssubsidieronde-1/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/goed-gebruik-hulpmiddelenzorg-thuis-stimuleringssubsidies-ronde-3/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/goed-gebruik-hulpmiddelenzorg-thuis-open-ronde-4-onderzoek-naar-de-effectiviteit-en-kosten-van-hu/?
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/subsidieoproep-goed-gebruik-geneesmiddelen-open-ronde-10/
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De pilot eindigt met een evaluatie van proces en resultaten 

en een Go/No-go besluit over de uitvoering van de onder-

zoeksvoorstellen in een eventuele fase II. Het te ontwikke-

len onderzoek dient zicht te richten op zingeving cliënten 

langdurige zorg en ondersteuning of de relatie tussen cliënt, 

naasten en/of mantelzorgers en professionals in langdurige 

zorg en ondersteuning. 

Aanvragen kunnen worden ingediend door consortia 

bestaande uit onderzoekers van een kennisorganisatie, mini-

maal één praktijkorganisatie en (een vertegenwoordiging 

van) cliënten, en/of naasten en/of mantelzorgers.

Fase I start op 18 januari 2021 en heeft een maximale loop-

tijd van veertig weken. Per aanvraag is € 42.000 beschikbaar 

(inclusief kosten voor de begeleiding). Er is ruimte voor 

maximaal vijf projecten. Cofinanciering is niet verplicht. De 

deadline voor het indienen van een aanvraag voor fase I is  

17 september 2020, 14.00 uur. 

De uiterlijke startdatum van fase II is 17 januari 2022 met 

een maximale looptijd voor projecten van 24 maanden. Per 

project is maximaal € 225.000 beschikbaar. Hierbij is een 

cofinanciering van minimaal 15% verplicht. Uitgewerkte 

subsidieaanvragen voor fase II kunnen tot 19 oktober 2021 

worden aangevraagd. Lees verder>> 

ZonMw – Vernieuwende aanpakken 
van belangenbehartigende 
organisaties

Deze oproep maakt deel uit van het ‘Voor Elkaar!’ 

programma met als doel het komen tot criteria voor 

impact en bereik voor de patiënten- en cliëntenbe-

weging. Binnen deze nieuwe oproep kan subsidie 

worden aangevraagd voor projecten die bijdragen 

aan kennis over vernieuwende manieren van wer-

ken door belangenbehartigende organisaties. 

Aanvragen kunnen alleen worden ingediend door verenigin-

gen, stichtingen, en (netwerk)organisaties die zich vanuit 

ervaringsdeskundigheid en zonder winstoogmerk inzetten 

voor de belangen van hun (brede) achterban. Zorgprofessio-

nals kunnen als medeaanvragers zijn. 

Met de subsidie kan verkenning (van draagvlak) of proeftuin 

van een nieuwe aanpak worden bekostigd. De vernieuwing 

kan op diverse terreinen plaatsvinden. De nieuwe aanpak 

dient een grotere doelgroep te bereiken die te maken heeft 

met eenzelfde problematiek of aandoening. Het totale 

subsidiebudget bedraagt € 500.000. Per project is maximaal 

€ 50.000 beschikbaar met maximale looptijd van zes maan-

den. De deadline voor aanvragen is 29 september, 14.00 uur. 

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 mini-

male looptijd van het aangevraagde onderzoek. Onderzoeks-

voorstellen 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, 14.00 uur 

worden ingediend. De deadline voor het indienen van  

volledige aanvragen is 25 mei, 14.00 uur. Lees verder >> 

https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/pilot-cirkelen-rond-je-onderzoek-fase-i/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/voor-elkaar-vernieuwende-aanpakken-van-belangenbehartigende-organisaties/
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/kennis-en-innovatie-convenant-kic/leven-met-dementie/leven-met-dementie.html
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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 mini-

male looptijd van het aangevraagde onderzoek. Onderzoeks-

voorstellen 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, 14.00 uur 

worden ingediend. De deadline voor het indienen van vol-

ledige aanvragen is 25 mei, 14.00 uur. Lees verder>> 

ZonMw-Oproep Onderzoeksprojecten 
Verpleging en Verzorging 
– Essentiële zorg

ZonMw zoekt vijf projecten die een bijdrage willen 

leveren aan het wetenschappelijk onderbouwen van 

het verpleegkundig en/of verzorgend handelen.  

Per project is € 600.000 beschikbaar.

Het onderzoek dient te leiden tot toepasbare kennis voor de 

praktijk en tot een betere kwaliteit van de zorg. Subsidie kan 

worden aangevraagd door samenwerkingsverbanden die deel 

uitmaken van een onderzoeksinfrastructuur voor verpleging 

en verzorgen. In de onderzoeksgroep dienen kennisinstel-

lingen, zorgorganisatie, het perspectief van de cliënt en zijn 

naaste te zijn vertegenwoordigd. Deze subsidieronde beschikt 

over een budget van € 3 miljoen. 

Een project duurt maximaal vier jaar en heeft een budget van 

maximaal € 600.000. Cofinanciering van minimaal 25% is 

verplicht. De deadline is 29 september 2020. Lees verder>> 

NWO-Talentprogramma Vidi 2020

Het NWO-Talentprogramma biedt getalenteerde 

gepromoveerde onderzoekers persoonsgerichte 

stimulering in verschillende carrièrefase. Vidi is 

bedoeld voor excellente onderzoekers tot en met 

8 jaar na promotie die een eigen vernieuwende 

onderzoekslijn willen ontwikkelen. 

Subsidie kan worden aangevraagd door individuele onderzoe-

kers. Op het project dienen één of meerdere onderzoekers te 

worden aangesteld en begeleid. Een aanvrager kan per ronde 

maximaal één aanvraag indienen en maximaal twee keer een 

aanvraag indienen voor Vidi. 

De persoonsgebonden subsidie bedraagt maximaal € 800.000 

voor een periode van vijf jaar. Bij een kortere looptijd wordt 

de subsidie evenredig teruggebracht. Alleen de directe per-

soneelskosten en directe materiële kosten zijn subsidiabel. 

Aanvragen kunnen tot 6 oktober, 14.00 uur worden inge-

diend. Lees verder>> 

ZonMw oproep ‘Gewoon 
Bijzonder-vouchers’ geopend

De oproep ‘Gewoon bijzonder-vouchers’ maakt deel 

uit van het Nationaal Programma Gehandicapten. 

De vouchers bieden financiële ondersteuning bij het 

organiseren en uitvoeren van kruisbestuiving  

tussen mbo-zorgopleidingen en gehandicaptenzorg. 

Enerzijds kan de voucher worden ingezet door zorgprofes-

sionals, om samen met ervaringsdeskundigen gastlessen te 

verzorgen op het mbo. Anderzijds kunnen docenten van het 

mbo de financiële ondersteuning gebruiken om de gehan-

dicaptensector beter te leren kennen en hun kennis over te 

brengen naar de praktijk.

Aanvragen dienen gezamenlijk te worden ingediend door het 

mbo en gehandicaptenzorginstelling. Voor deze oproep is 

€ 100.000 beschikbaar. Per voucher kan maximaal € 10.000 

worden aangevraagd en dient te worden besteed binnen een 

periode van twaalf maanden. Cofinanciering is niet verplicht. 

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/projectideeen-onderzoeksprojecten-verpleging-en-verzorging-essentiele-zorg/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/nwo-talentprogramma-vidi-2020/
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Vouchers kunnen vanaf 15 juli 2020 worden aangevraagd tot 

25 februari 2021. Aanvragen worden behandeld aan de hand 

van het first come, first served principe. Lees verder >> 

ZonMw-Oproep ‘NWA Economische 
veerkracht van vrouwen’ geopend

Het doel van deze oproep is de ontwikkeling van 

nieuwe handelingsperspectieven voor de verschil-

lende partijen die zich in hun ecosysteem van eco-

nomisch kwetsbare vrouwen bevinden. Dit wordt 

door middel van living labs gedaan. Uiteindelijk 

moet de economische veerkracht van kwetsbare 

vrouwen vergroot worden.

De aanvraag bestaat uit twee fases. In fase 1 kunnen er voor-

stellen ingediend worden voor living labs. Uit alle aanmel-

dingen zullen drie living labs geselecteerd worden die in fase 

2 gevraagd worden gezamenlijk één geïntegreerd consortium-

project in te dienen. Binnen de oproep wordt gefocust op de 

volgende drie beleidsgroepen: (1) vrouwen met een uitkering, 

(2) vrouwen met onvoldoende inkomsten uit betaald werk 

en (3) vrouwen zonder uitkering en zonder betaald werk. 

Een living lab dient voor minimaal één van de beleidsgroepen 

de volgende thema’s uit te werken: combinatie werk en privé 

en de verdeling tussen betaalde en onbetaalde arbeid; match 

tussen vraag en aanbod; zekerheden en verwachtingen op het 

gebied van duurzaam inkomen.

De aanvraag kan worden ingediend door een onderzoeker 

verbonden aan een kennisinstelling dat deel uitmaakt van 

het consortium. Kennisinstellingen, gemeenten, maatschap-

pelijke partners, economisch kwetsbare vrouwen en andere 

geïnteresseerde partijen kunnen deel uit maken van het 

consortium. 

Het totale budget bedraagt € 2.865.000. Per living lab is 

maximaal € 620.000 beschikbaar. Het overige budget zal 

worden ingezet voor overkoepelende (onderzoeks)activitei-

ten. De maximale looptijd van elk project is drie jaar. 

Aanvragen voor fase 1 kunnen tot en met 8 oktober 2020 

worden ingediend. Hieruit geselecteerde projecten kunnen 

hun gezamenlijke aanvraag voor fase 2 indienen tot 18 mei 

2021. Lees verder>> 

ZonMw-oproep ‘Gemeenten 
Samen Gezond’ geopend

De oproep richt zich op het versterken van het 

gemeentelijke gezondheidsbeleid gericht op 

gezondheidsbevordering en gezonde leefomgeving. 

Dit betreft zowel de infrastructuur als de uitvoe-

ringspraktijk daarvan.

De focus ligt op het versterken en verrijken van veelbelo-

vende lopende aanpakken in de gemeentelijke praktijk door 

middel van een cyclisch verbeterproces vanuit participatief 

actieonderzoek. Uitgesloten thema’s binnen deze oproep zijn 

leefstijlgeneeskunde, onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar 

jong ouderschap, preventie in de zorgthema’s die passen bij 

het programma Juiste Zorg op de Juiste Plek, projecten uit-

sluitend gericht op preventie van COVID-19 en effecten van 

de maatregelen tegen corona.

Aanvragen kunnen worden ingediend door een gemeente die 

deel uit maakt van een samenwerkingsverband. Dit samen-

werkingsverband dient minimaal te bestaan uit de GGD 

(bij voorkeur), kennispartner, bewoners, partner op het 

gebied van kennisverspreiding. Zorg- en welzijnsorganisaties, 

private/semi-private partners, landelijke kennisinstituten 

en grote werkgevers kunnen ook deel uit maken van het 

samenwerkingsverband. 

Coördinatie van samenwerking, onderzoeksactiviteiten, 

monitoring en evaluatie en leerprocessen vallen onder de 

subsidiabele kosten. Per project met maximale loop van vier 

jaar, is maximaal € 300.000 beschikbaar. In totaal is € 3,6 

miljoen beschikbaar voor twaalf projecten. De aanvraagdead-

line is 24 november 2020. Lees verder>> 

https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/vouchers-gewoon-bijzonder/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/vouchers-gewoon-bijzonder/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/gemeenten-samen-gezond/
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Zorg internationaal

Vooraankondiging 
Subsidieoproep BeNeFIT

In oktober doet ZonMw samen het Belgische Fede-

raal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) 

een oproep aan de onderzoekswereld om voorstel-

len 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. 

KCE en ZonMw lanceren in oktober een nieuwe oproep tot 

studievoorstellen. Het totale beschikbare budget waarmee de 

studies gefinancierd zullen worden is maximaal € 9 miljoen. 

Lees verder>> 

Wist u dat?

• … de subsidieregeling voor scholing 
en re-integratie van personen met 
arbeidsbeperkingen en ernstige 
scholingsbelemmeringen verlengd is?

De looptijd van de regeling is verlengd met drie jaar.  

De subsidievoorwaarden en het subsidieplafond van € 13,3 

miljoen per jaar blijven ongewijzigd.

• … Zorg voor Innoveren werkt aan 
een nieuw subsidieprogramma voor 
de ontwikkeling van digicoaches?

Deze subsidie maakt het mogelijk om enkele werknemers 

door een extern bureau te laten trainen tot digicoach. Ver-

volgens kunnen zij andere werknemers binnen de organisatie 

verder helpen met eventuele technologische moeilijkheden. 

De subsidie wordt naar verwachting eind 2020 open gesteld. 

• …ZonMw gemeenten en sportbonden 
sportinnovator vouchers aanbiedt?

De Sportinnovator vouchers bieden financiële ondersteu-

ning bij een innovatievraag en kunnen door gemeenten of 

sportbonden worden aangevraagd. De vraag moet gericht 

zijn op één van de zes ambities uit het Nationaal Sportak-

koord. Onder innovatie wordt zowel technologische als 

sociale innovatie verstaan. Per voucher is maximaal € 10.000 

beschikbaar en kunnen tot en met 31 december 2020  

worden aangevraagd.  Lees verder>>  

• … gepromoveerde verpleegkundigen 
een persoonsgebonden subsidie 
kunnen aanvragen voor het opzetten 
van een eigen onderzoekslijn?

Verpleegkundigen die maximaal 7 jaar geleden gepromo-

veerd zijn en ervaring hebben met het doen van verplegings-

wetenschappelijk onderzoek kunnen maximaal € 200.000 

aan persoonsgebonden subsidie ontvangen voor een project 

van minimaal drie en maximaal vier jaar. Minimaal 25% 

cofinanciering is verplicht. Aanvragen kunnen tot  

27 oktober, 14.00 uur worden ingediend. Lees verder>> 

• … de opleidingen verzorgende 
IG-plus en maatschappelijke 
zorgprofessional nu ook zijn 
opgenomen in de subsidieregeling 
stageplaatsen zorg II?

Berenschot is een onafhankelijk organisatieadviesbureau met 350 medewerkers 
wereldwijd. Al 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/actueel/nieuws/detail/item/belgie-en-nederland-benefit-lanceren-een-nieuwe-oproep-tot-voorstellen-voor-klinische-studies-in-o/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/sportinnovator-vouchers-2020/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/sportinnovator-vouchers-2020/
mailto:subsidiesindezorg%40berenschot.nl?subject=Afmelden%20Nieuwsflits%20subsiedies%20in%20de%20zorg

