Zorgsubsidies
– JANUARI 2018 –

Hierbij ontvangt u de e-mailflits van januari 2018
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 Irma van Roest.

Nieuwsflits
Zorg nationaal
Fonds NutsOhra: nieuwe
ronde Klein Geluk
Het Fonds NutsOhra gaat ook in 2018 door met
het programma Klein Geluk, dat zich richt op het
verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen
met een langdurige beperking.
Subsidie kan worden aangevraagd voor materialen, dag
besteding en evenementen. Daarnaast is er dit jaar ruimte
om subsidie aan te vragen voor projecten die een structurele
verandering teweegbrengen waardoor de kwaliteit van leven
van de doelgroep positief wordt beïnvloed. Hiervoor worden
aparte thema-oproepen uitgeschreven.
Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 28 februari.
Onder voorbehoud van wijzigingen staat de volgende call
gepland van 1 augustus tot en met 27 september 2018. Lees
verder >>

ZonMw: extra ronde voor kosten
effectiviteitsanalyses
ZonMw heeft binnen het programma Doelmatig
heidsOnderzoek een extra oproep opengesteld
voor subsidieaanvragen specifiek gericht op
kosteneffectiviteitsanalyses. Deze extra oproep
is opengezet, omdat er afgelopen zomer minder
projectideeën zijn ingediend in het aandachtsgebied
‘Kosteneffectiviteitsanalyses’ in de open ronde dan
vooraf verwacht.
Een subsidieaanvraag kan alleen door een zorg- of onder
zoeksinstelling worden ingediend. Het gaat om kosten
effectiviteitsonderzoek, waarbij de effectiviteit van de
interventie in eerder onderzoek is aangetoond. Er staan ech
ter nog kosteneffectiviteitsvragen open. Niet in aanmerking
voor deze subsidieronde komt onderzoek naar organisatie
van zorg, preventie, geneesmiddelen of topreferente zorg.
Subsidie bedraagt maximaal 90% van de projectkosten. Het
richtbedrag wat aangevraagd kan worden is € 150.000 met
een limiet van € 600.000, mits goed onderbouwd. Aanvragen
kunnen worden ingediend tot en met 6 maart. Lees verder >>
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ZonMw: Goed Gebruik
Geneesmiddelen, Grote Trials

Eendaagse of meerdaagse workshop/symposium

•• voor bijeenkomsten in Nederland, op het

gebied van translationeel onderzoek. Subsidie

Dit programma is gericht op het effectiever, veiliger
en doelmatiger inzetten van bestaande genees
middelen. De Grote Trials Ronde is bedoeld voor
studies die op hoog ‘evidence-niveau’ uitsluitsel
kunnen geven over een doelmatigheidsvraagstuk
met betrekking tot de toepassing van genees
middelen in de praktijk.

bedraagt maximaal € 7.500 voor eendaagse of
€ 10.000 voor meerdaagse evenementen.
Communicatievoucher

•• voor communicatie-uitingen die kennisdeling
en verspreiding van resultaten bevorderen.
Subsidie bedraagt maximaal € 7.500

De resultaten van de studie moeten direct implementeerbaar
zijn op nationale schaal en een substantiële impact hebben

Participatievoucher

op gezondheidswinst, kostenbesparingen en/of kwaliteit van

•• Voor het vorm geven aan participatie van

zorg. Samenwerking met alle relevante partijen op nationaal
niveau is vereist.

belanghebbenden binnen translationeel onderzoek.
Subsidie bedraagt maximaal € 10.000

Aanvragen kunnen worden ingediend door Nederlandse

Personeelskosten zijn niet subsidiabel binnen deze subsidie

onderzoeks- of zorginstellingen. Het totale budget van het

vorm. Voor alle subsidievormen moet de hoofdaanvrager in

project (inclusief eventuele cofinanciering) dient minimaal

dienst zijn van een Nederlandse onderzoeksinstelling.

€ 1 miljoen te zijn. Er worden geen beperkingen gesteld aan
de looptijd van het onderzoek. Aanvragen kunnen worden

Aanvragen kunnen worden ingediend tot 1 maart. Lees

ingediend tot en met 20 maart. Lees verder >>

verder >>

Oproep ZonMw voor
netwerksubsidies
translationeel onderzoek

ZonMw-oproepen Goed
Gebruik Hulpmiddelenzorg

Dit programma heeft als doel de overgang van pre
klinisch naar vroeg-klinisch onderzoek te versnellen,
zodat kennis uit wetenschappelijk onderzoek eerder
leidt tot concrete verbeteringen van de zorg. Deze
netwerksubsidie is erop gericht Nederlandse onder
zoekers en clinici te stimuleren om meer (inter)
nationale samenwerkingen aan te gaan.

ZonMw heeft binnen het programma Goed Gebruik
Hulpmiddelenzorg (2018-2020) twee nieuwe
oproepen gepubliceerd. Het gaat hierbij om doel
matigheidsonderzoek naar (gepast gebruik van)
hulpmiddelen in, en op weg naar, het verzekerde
pakket. Bijvoorbeeld bij de zorg voor stoma, inconti
nentie en diabetes.

Concreet kan vanuit de oproep subsidie worden verstrekt in

Stimuleringssubsidies - Ronde 1

vier vormen:

Voor iedereen die graag onderzoek naar de hulpmiddelenzorg
wil gaan doen, maar daarvoor nog geen concrete plannen

Reisbeurs

en samenwerkingspartners heeft. Subsidie wordt verleend

•• voor een bezoek van een aio of postdoc aan een

voor activiteiten ter voorbereiding op het schrijven van de

buitenlandse instelling van maximaal vier maanden

subsidieaanvraag en/of het versterken van de onderzoeks

om daar onderzoek te doen of een (nieuwe) techniek

infrastructuur op het gebied van de hulpmiddelenzorg.

te leren; Subsidie bedraagt maximaal € 15.000.

Subsidie bedraagt maximaal € 10.000. Aanvragen kunnen
worden ingediend tot en met 18 januari. Lees verder >>

3

Open Ronde 1
Voor onderzoek naar de effectiviteit en kosteneffectiviteit

Als gemeente aan de
slag met preventie

van de integrale hulpmiddelenzorg. Het gaat dus niet alleen

van) hulpmiddelengebruikers/mantelzorgers worden aan

ZonMw stelt subsidie beschikbaar voor gemeenten
die aan de slag willen met erkende interventies
die helpen om de gezondheid van inwoners te
verbeteren.

gemoedigd om medeaanvrager van het project te zijn. Sub

Samenwerkingsverbanden kunnen een aanvraag doen. Dit

sidie bedraagt maximaal € 400.000. Aanvragen kunnen

samenwerkingsverband bestaat in ieder geval uit: ten minste

worden ingediend tot en met 1 februari. Lees verder >>

drie gemeenten, een Academische Werkplaats Publieke

om het hulpmiddel zelf, maar ook om de zorg daaromheen.
Onderzoeksinstellingen kunnen in aanmerking komen
voor een bijdrage. Zorgprofessionals en (vertegenwoordigers

Gezondheid, een Werkplaats Sociaal Domein, en GGD(en).

ZonMw-oproep Longitudinale
effectmonitor JeugdzorgPlus

Natuurlijk zijn andere relevante partijen van harte welkom
om aan te sluiten.
Subsidie bedraagt maximaal € 500.000 per samenwerkings

Dit programma is gericht op het in kaart brengen
van de opbrengsten van de zogenaamde
JeugdzorgPlus-instellingen en het stimuleren van
de kwaliteit van de JeugdzorgPlus. Het ministerie
wil concreet weten in welke mate jongeren
profiteren van de geboden hulp en welke factoren
van invloed zijn op de gemeten effecten van de aan
hen geboden zorg.
In deze oproep wordt gezocht naar een (grootschalig)
representatief onderzoek onder een grote groep jongeren

verband voor een periode van vier jaar. Na één jaar vindt
een go-/no go-moment plaats. Aanvragen kunnen worden
ingediend tot 1 mei. Lees verder >>
Op 5 maart 2018 organiseert ZonMw een informatie
bijeenkomst over deze subsidieoproep. Lees verder >>

ZonMw: Kennis over verward
gedrag in onderwijs

die minimaal vijf jaar zijn uitgestroomd. Algemene trends

studies om trends en ontwikkelingen te duiden. Op basis

ZonMw heeft een nieuwe oproep gepubliceerd
voor het programma Kennis over verward gedrag
in onderwijs: verbinding tussen zorg, welzijn en
veiligheid.

daarvan biedt de onderzoeker handvatten en aangrijpings

De oproep is een onderdeel van het Actieprogramma lokale

punten voor verbeteringen.

initiatieven mensen met verward gedrag. Het doel van dit

en ontwikkelingen staan centraal, er wordt geen verklarend
onderzoek verwacht van verschillen tussen instellingen.
Verwacht wordt dat dit onderzoek gebruik maakt van case

actieprogramma is het stimuleren en faciliteren van projec
Aanvragen kunnen worden ingediend door onafhankelijke

ten en initiatieven van relevante ketenpartners die bijdragen

onderzoekers. Het projectteam combineert wetenschap en

aan het realiseren van een lokale sluitende aanpak voor

praktijk en bestaat uit minimaal één senior onderzoeker,

mensen met verward gedrag en hun omgeving.

iemand met aantoonbare expertise op het gebied van ernstige
gedragsproblemen en iemand met expertise van de geboden

Deze subsidieoproep is gericht op het verbinden van het

zorg binnen JeugdzorgPlus-instellingen.

zorg-, welzijns- en het veiligheidsdomein in het mbo en hbo
en in bij- en nascholing en staat open voor:

Subsidie bedraagt maximaal € 100.000 voor een project van
maximaal 18 maanden. Er zal slechts één aanvraag worden
gehonoreerd. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en
met 13 maart. Lees verder >>

•• projecten gericht op het ontwikkelen of
aanpassen van een (keuze)module;

•• projecten gericht op het beschikbaar stellen
van expertise uit een ander domein.
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Aanvragen kunnen worden ingediend door erkende mbo- of

Subsidie bedraagt maximaal € 200.000 per project. De looptijd

hbo- onderwijsinstellingen, eventueel in samenwerking met

van het project is maximaal 24 maanden. Aanvragen kunnen

praktijkinstellingen, cliëntorganisaties en organisaties gericht

worden ingediend tot en met 16 januari. Lees verder >>

op bij- en nascholing. Subsidie bedraagt maximaal € 50.000
per project. De oproep is nadrukkelijk niet bedoeld voor

Startsubsidie opstellen plan van aanpak verward gedrag

onderzoek. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met

Voor het opstellen van een plan van aanpak voor de

30 januari. Lees verder >>

implementatie van een sluitende aanpak van verward gedrag
in een bepaalde regio.

ZonMw: lokale initiatieven voor
mensen met verward gedrag

De indienende partij moet betrokken zijn bij de lokale of
regionale zorg- of veiligheidsketen voor mensen met verward
gedrag of is een gemeente. Subsidie bedraagt maximaal

ZonMw heeft drie oproepen gepubliceerd binnen
het Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen
met verward gedrag. Te ondersteunen projecten en
initiatieven moeten bijdragen aan een betere onder
steuning van en zorg voor mensen met verward
gedrag en hun naasten. Voorwaarde is dat projecten
en initiatieven domeinoverstijgend en persoons
gericht zijn.

€ 50.000 per project en heeft een looptijd van maximaal
twaalf maanden.
Aanvragen kunnen het hele jaar door worden ingediend. De
beoordeling van de aanvragen vindt vier keer per jaar plaats.
De eerstvolgende beoordelingsdeadline is op 16 januari. Lees
verder >>
Integrale aanpak voor mensen met een

Regionale aanpak verward gedrag

licht verstandelijke beperking

Voor het in de praktijk toepassen van een lokale, sluitende

Voor kleinschalige projecten gericht op het ontwikkelen van

aanpak voor mensen met verward gedrag. Indien meer dan

domein-overstijgende aanpakken om hulp aan en onder

€ 50.000 wordt aangevraagd, moet de hoofdaanvrager deel

steuning van mensen met een licht verstandelijke beperking,

uitmaken van een lokaal samenwerkingsverband, om er voor

al dan niet in combinatie met verward gedrag, te verbeteren.

te zorgen dat het project aansluit bij de huidige praktijk en

Het gaat om:

alle benodigde partijen betrokken zijn.

•• het voorkomen en terugdringen van

overlast en criminaliteit door mensen met

Subsidie bedraagt maximaal € 250.000 per project en heeft
een looptijd van maximaal 24 maanden. Aanvragen kunnen
worden ingediend tot en met 16 januari. Lees verder >>
Experimentele projecten vervoer van

een licht verstandelijke beperking;

•• het voorkomen van slachtofferschap onder mensen
met een licht verstandelijke beperking;

•• het re-integreren van mensen met een licht verstandelijke
beperking nadat ze met justitie in aanraking zijn geweest.

mensen met verward gedrag
Voor lokale, experimentele projecten voor gepast vervoer

Aanvragen kunnen worden ingediend door gemeenten

van mensen met verward gedrag. Het kan hierbij gaan om

in samenwerking met (lokale) zorgaanbieders,

acuut en/of niet-acuut vervoer. De nieuwe oplossing moet

justitiële organisaties, kennis-/onderwijsinstellingen en

aanvullend zijn op het huidige ambulancevervoer door de

cliëntvertegenwoordigers/naasten.

Regionale Ambulance Voorzieningen en meetbare resultaten
opleveren voor evaluatie.

Subsidie bedraagt maximaal € 50.000 per project en heeft een
looptijd van maximaal zes maanden. Cofinanciering van ten

Aanvragen kunnen worden ingediend door een lokaal samen

minste 15% van de projectkosten is verplicht. Aanvragen kun

werkingsverband waarin in ieder geval de partijen deelnemen

nen worden ingediend tot en met 30 januari. Lees verder >>

die verantwoordelijk zijn voor vervoer, voor GGz-behandeling
en/of thuisbegeleiding en voor acute ritten ook de meldkamer.
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Tweede subsidieronde
Sportblessurepreventie

ZonMw: Onderzoek naar
Tabaksontmoediging

ZonMw meldt dat de tweede subsidieronde van het
programma Sportblessurepreventie in januari 2018
open zal gaan. Deze ronde draait om het vergaren
van kennis over de effectiviteit van interventies en
over de randvoorwaarden voor effectief gebruik van
deze interventies in de sportpraktijk.

In Nederland sterven jaarlijks meer dan 20.000
mensen aan de gevolgen van roken en meeroken.
Wetenschappelijke kennis is onontbeerlijk voor
goede oplossingen om roken te ontmoedigen.

Indien nog nodig, is er ook ruimte voor het doorontwikkelen

kennis op te doen die bijdraagt aan de volksgezondheid

van bestaande interventies. Aandacht voor de verspreiding en

door tabaksontmoediging in het algemeen en de Rookvrije

toepassing van de ontwikkelde kennis en interventies is van

Generatie in het bijzonder. Er is ruimte voor onderzoeks

belang. De focus ligt op preventie van sportblessures bij de

voorstellen op de onderstaande onderwerpen:

sporten met de meeste blessures: voetbal, hardlopen, fitness,

•• Effectonderzoek en/of implementatieonderzoek

volleybal en tennis.

Dit is een gezamenlijke oproep van ZonMw, de Hartstichting,
KWF Kankerbestrijding en het Longfonds. Doelstelling is

naar bestaande interventies om te voorkomen
dat jongeren beginnen met roken

Subsidie bedraagt maximaal € 200.000 per project. De dead
line voor het indienen van aanvragen is nog niet bekend.
Lees verder >>

•• Implementatieonderzoek voor een beter bereik en
gebruik van bestaande effectieve stoppen-metrokeninterventies voor de algemene bevolking

•• Implementatieonderzoek voor een beter bereik

Prinses Beatrix Spierfonds: beter
leven voor spierziektepatiënten nu

en gebruik van bestaande effectieve interventies
voor groepen waar veel gerookt wordt, zoals
laagopgeleiden, mensen met psychische problemen,
co-morbiditeit of dubbele verslaving, ouderen.

Deze subsidieronde is gericht op een betere kwa
liteit van leven voor spierziektepatiënten op korte
termijn. Op fysiek, sociaal en/of mentaal vlak.

Aanvragen kunnen worden ingediend dor multidisciplinaire
samenwerkingsverbanden tussen onderzoeksinstellingen,
praktijkinstellingen en andere partijen. Subsidie bedraagt

Gezocht wordt naar onderzoeksvoorstellen naar

maximaal € 500.000 per project, met een looptijd van

(therapeutische) interventies die de kwaliteit van leven

maximaal 48 maanden. Aanvragen kunnen worden

van spierziektepatiënten op korte termijn kunnen

ingediend tot en met 18 januari. Lees verder >>

verbeteren. Subsidie bedraagt € 50.000 tot € 250.000.
Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 17 april.
Lees verder >>
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ZonMw-oproep voor
omgevingsgerichte aanpak gezondheid

ZonMw: kennissynthese voeding
en psychische gezondheid

ZonMw heeft een oproep gepubliceerd met de titel:
‘Maak ruimte voor gezondheid’: krachtenbundeling
voor kennis over een omgevingsgerichte aanpak’.
Gezocht wordt naar multidisciplinaire, innovatieve
consortia op het onderzoeksthema Gezonde Leef
omgeving vanuit beleid, onderzoek en praktijk.

ZonMw heeft een nieuwe oproep geopend voor het
onderzoeksprogramma GGz, met de titel ‘Voeding
en psychische gezondheid’. Deze is gericht op het
inzichtelijk maken van het effect van voeding op de
psychische gezondheid.
Gezocht wordt naar een kennissynthese gericht op zowel het
behandelen van de symptomen als terugvalpreventie en/of

Doel van de oproep is drieledig:

herstel. Evidence- en practice-based informatie uit nationale

•• samenwerken aan een gezond Nederland door

en internationale bronnen moet worden gecombineerd.

het samenbrengen van kennis uit verschillende

Daarnaast vraagt ZonMw om een overzicht van informatie

vakgebieden, zoals leefomgeving/inrichting,

afkomstig uit Nederlandse richtlijnen. De kennissynthese

medische milieukunde en volksgezondheid en die

dient zich minimaal te richten op stemmingsstoornissen,

beter aan te laten sluiten bij de bevolking;

ontwikkelingsstoornissen (autisme, ADHD) en

•• stimuleren van duurzame samenwerkingsverbanden

tussen onderzoeksorganisaties, beleid, maatschappelijke

angststoornissen. Eetstoornissen maken geen specifiek
onderdeel uit van deze aanvraag.

organisaties, marktpartijen en/of andere partijen
(onderwijs), die hun krachten bundelen om meer

Aanvragen kunnen worden ingediend door een projectgroep

kennis te genereren over de effecten van de inrichting

waarin minstens één expert op het gebied van voeding is

van de leefomgeving op duurzaam (on)gezond gedrag,

opgenomen en één expert op het gebied van psychische

gezondheid en deelname aan de samenleving;

gezondheid. Er is ruimte voor één project, met een budget

•• bijdragen aan gezamenlijke opgaven van
gezondheids- en omgevingsbeleid.

van maximaal € 50.000 en een looptijd van maximaal zes
maanden. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met
6 februari. Lees verder >>

De oproep bestaat uit twee fasen. De eerste fase is bestemd
voor het oprichten van samenwerkingsverbanden, het maken
van een lokale/regionale kennisagenda voor een gezonde
leefomgeving en het formuleren van vervolgprojecten. Hier

ZonMw: evaluatie effecten van
de Gezonde School aanpak

voor is € 1 miljoen beschikbaar voor vier tot zes consortia.
De looptijd van fase 1 is één jaar.
Fase 2 is gericht op aanvragen van onderzoeks-, pilot- en

Op 9 januari 2019 zal de subsidieronde voor eva
luatieonderzoek naar de effecten van de Gezonde
School aanpak worden opengsteld. Deze oproep

(gezamenlijke) projecten met een omvang van € 400.000 tot

moet kennis opleveren over de invloed van de
Gezonde School aanpak op de schoolomgeving,
leefstijl en de gezondheid van leerlingen.

€ 600.000 uitgevoerd.

Doel van deze subsidieoproep is met onderzoek de Gezonde

experimenteerprojecten in de praktijk door de in fase
1 gehonoreerde consortia. Naar verwachting worden

School aanpak te optimaliseren. De focus daarbij ligt op het
Aanvragen in het kader van fase 1 kunnen worden ingediend

evalueren van inhoud, bereik en haalbaarheid van de aanpak

tot en met 6 maart. Aanvragen voor fase 2 kunnen naar

en van effecten van de aanpak op schoolniveau en leerling

verwachting in februari - maart 2019 worden ingediend. Lees

niveau. Scholen, GGD’en, JGZ- instellingen en gemeenten

verder >>

kunnen met de resultaten een goed onderbouwde keuze
maken voor onderdelen van Gezonde School die passen bij
de lokale context en mogelijkheden.
In een informatiebijeenkomst op 8 februari 2018 wordt deze
subsidieoproep nader toegelicht. Lees verder >>
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ZORG
INTERNATIONAAL

AAL: ICT-oplossingen voor
zelfstandig wonende ouderen

E-Rare voor transnationaal
onderzoek naar zeldzame ziekten

Het Active & Assisted Living (AAL-)Programma zal
naar verwachting in februari opnieuw opengesteld
worden voor innovatieve, internationale en multi
disciplinaire samenwerkingsprojecten gericht op
ICT-oplossingen voor zelfstandig wonende ouderen.

E-Rare, het Europese ERA-Net project voor onder
zoek aan zeldzame ziekten heeft een call openstaat,
met de titel: ‘Transnational research projects on
hypothesis-driven use of multi-omic integrated
approaches for discovery of disease causes and/or
functional validation in the context of rare diseases’.
Gezocht wordt naar transnationale onderzoeksvoorstellen
gericht op een van de volgende gebieden:
Gecombineerde multi-omics benaderingen (bijvoorbeeld
epigenomics, transcriptomics, metabolomics, proteomics,
etc.) die gen-ontdekking op basis van genomics-strategieën
aanvullen op basis van een duidelijk hypothese;

•• Functionele validatie van klinische of

biologische gevolgtrekkingen verkregen uit
‘-omics’ resultaten, bijvoorbeeld door:

Nieuw aan de aangekondigde openstelling in 2018 is dat
ook kleinere samenwerkingsprojecten subsidie kunnen aan
vragen. Voorheen konden alleen consortia van minimaal
drie partijen uit verschillende landen, inclusief een eind
gebruiker, een aanvraag indienen. Maar volgend jaar zijn ook
kleinere samenwerkingsverbanden welkom die zich nog in de
idee- en conceptfase bevinden. Voor deze projecten, met een
maximaal cofinancieringsbudget van € 300.000, geldt een
maximaal looptijd van zes maanden en een minder complexe
administratieve verantwoording.
De exacte voorwaarden en deadline zullen bekend worden bij
publicatie van de call, die verwacht wordt in februari. Lees
verder >>

-- ontwikkeling van nieuwe computationele, statistische
en experimentele methoden voor analyse en
interpretatie van bestaande multi-omic datasets of
voor de identificatie van relevante biomarkers;

-- integratie van de reeds verkregen ‘-omics’ resultaten om
nieuwe biologische modellen te genereren en te testen;

•• Toepassing van ‘-omics’ benaderingen van zeldzame

ziekten waarvan het gen bekend is/de genen bekend zijn
om inzicht in ziektepathofysiologie mogelijk te maken;

•• Ontwikkeling en toepassing van concepten en methoden
om informatie rond pathogenese van ziektegroepen te

verkrijgen die gebruikt kunnen worden als ‘blauwdruk’
voor het ontdekken van nieuwe ziektegenen en het
mechanisme van de pathogenese te begrijpen.
Nederlandse onderzoeksgroepen kunnen maximaal 250.000
euro aanvragen per project. Projectideeën kunnen worden
ingediend tot en met 6 februari. Lees verder >>

AAL: Smart Ageing Prize
Het Active & Assisted Living (AAL-)Programma
heeft de competitie geopend voor de tweede Smart
Ageing Prize. Deze prijs gaat naar die producten of
diensten die met innovatieve digitale technologieën
ouderen helpen mee te (blijven) doen in de
maatschappij.
Bedrijven, startups, zelfstandig ondernemers, groepen en
individuen komen in aanmerking. Een werkend prototype
moet beschikbaar zijn voor demonstratie. Bovendien moet
er een sluitend business model zijn en moeten de eerste
betalende klanten binnen 12-18 maanden worden verwacht.
De prijs wordt uitgereikt in oktober. De eerste prijs bedraagt
€ €35.000, de tweede €10.000 en er is een juryprijs ter
waarde van € 5.000. Nominaties kunnen worden ingediend tot
en met 30 maart. Lees verder >>
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WIST U DAT …
• … de regeling palliatieve
terminale zorg is gewijzigd?
Ten eerste zijn het totaalbedrag en de maximum
bedragen aangepast in het kader van de jaarlijkse
ophoging van het voor de regeling beschikbare
bedrag met 3%. De maximumbedragen worden
aangepast aan het peil 2017. De overheid verhoogt
het loongevoelige deel van de budgetten jaarlijks
met de geraamde gemiddelde loonkostenstijging in
de marktsector, de Overheidsbijdrage aan Arbeids
kosten (OVA). Voor 2017 bedraagt de OVA 2,04.
Daarnaast geldt voor een aantal netwerken dat de uit
voerende organisaties met ingang van 2017 dan wel 2018
zijn gewijzigd. Voor enkele andere organisaties is de naamge
ving enigszins aangepast.
De regeling palliatieve terminale zorg verstrekt instellings
subsidies voor de coördinatie van netwerken voor palliatieve
zorg. Lees verder >>

Mocht u deze nieuwsflits niet meer willen ontvangen dan
kunt u zich afmelden via subsidiesindezorg@berenschot.nl

Berenschot Groep B.V.
Europalaan 40, 3526 KS Utrecht
Postbus 8039, 3503 RA Utrecht
030 2 916 916
www.berenschot.nl
/berenschot

Hoewel bij het samenstellen van dit document met grote
zorgvuldigheid werd gehandeld, bestaat de mogelijkheid dat
informatie niet (volledig) juist of onvolledig is.
Berenschot is een onafhankelijk organisatieadviesbureau met 325 medewerkers
wereldwijd. Al 80 jaar verrassen wij onze opdrachtgevers in de publieke en private sector
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.

