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Subsidieoproep: Leernetwerken Beschermd Wonen en Maatschappelijke 
Opvang 
Onderwerpen: Beschermd wonen, Maatschappelijke Opvang, Leernetwerken  
 
ZonMw stelt subsidie beschikbaar aan hogescholen om leernetwerken van gemeenten op te zetten en 
te ondersteunen. Het doel van deze leernetwerken is het ondersteunen van de implementatie van de 
adviezen van de commissie Dannenberg en de bijbehorende Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO). 
 
Achtergrond 
Vanaf 2016 hebben het Rijk en de VNG afspraken gemaakt over de implementatie van de visie van 
Commissie Dannenberg en hebben gemeenten, ingedeeld in 46 regio’s, daarvoor regionale plannen 
opgesteld, inclusief concrete regionale en lokale uitvoeringsafspraken. Op dit moment wordt volop 
gewerkt aan de implementatie van deze plannen. Om de regio’s en gemeenten hierbij verder te 
ondersteunen worden de leernetwerken opgezet.  
 
Inhoud projecten 
Hogescholen kunnen binnen deze subsidieoproep subsidie aanvragen voor het opzetten en 
ondersteunen van één of meer leernetwerken. De leernetwerken richten zich daarbij in deze 
subsidieronde op de volgende 2 thema’s: 

• Governance en samenwerking 
• Toegang 

Per thema worden maximaal 2 leernetwerken geselecteerd. Een hogeschool kan zich inschrijven voor 
beide thema’s.  
 
Budget en looptijd 
ZonMw nodigt hogescholen uit om namens het beoogde leernetwerk van gemeenten subsidie aan te 
vragen. De subsidie die aangevraagd kan worden bij ZonMw bedraagt maximaal €50.000 per project 
en heeft een looptijd van maximaal 12 maanden. Voor deze subsidieronde is maximaal €200.000 
beschikbaar. In totaal kunnen 4 leernetwerken worden opgezet.  
 
De deadline van deze subsidieronde is donderdag 1 juli 2021 om 14:00.  
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ACHTERGROND 
In 2018 is de Meerjarenagenda Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang aangeboden aan de 
Tweede Kamer. Deze Meerjarenagenda bevat de kernthema’s waarop lokale, regionale en landelijke 
partijen intensiever willen samenwerken om de implementatie van de visie van de commissie 
Toekomst beschermd wonen te versnellen.  
 
Programma Beschermd Thuis 
Het doel van het programma Beschermd Thuis is het stimuleren en faciliteren van projecten en 
initiatieven die bijdragen aan de implementatie van de Meerjarenagenda.  
De initiatieven dragen hieraan bij door begeleiding en ondersteuning in “gewone” woningen en wijken, 
in de eigen sociale omgeving van mensen, en zijn gericht op herstel en zelfredzaamheid. Aangezien 
de mensen die binnen de doelgroep vallen zeer divers zijn, is gekozen voor een levensbrede aanpak. 
Het perspectief van cliënten en naasten is daarbij verbindend en richtinggevend.  
 
Het programma biedt ondersteuning aan landelijke, regionale en lokale actoren betrokken bij de 8 
thema’s die zijn opgenomen in de Meerjarenagenda: 

1. Cliëntondersteuning, ervaringsdeskundigheid en betrokkenheid omgeving 
2. Lokale, regionale en landelijke samenwerking 
3. Wonen 
4. Vroegsignalering en schulden 
5. Participatie, werk en inkomen 
6. Toegang 
7. Kwaliteit en vraaggerichtheid van ondersteuning 
8. Continuïteit van zorg en ondersteuning 

 
Doorontwikkeling Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 
Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO) 
Gemeenten zetten zich in voor een inclusieve samenleving zodat inwoners met een (psychische) 
kwetsbaarheid volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij. In overeenstemming met de 
Dannenberg-visie werken gemeenten sinds 2016 vanuit een herstelbenadering. Dit houdt in dat 
zoveel mogelijk mensen in hun eigen wijk en bij voorkeur ambulant geholpen worden. Een belangrijke 
stap hierbij is de zogenaamde ‘doordecentralisatie’ van beschermd wonen. Met de doordecentralisatie 
worden - in plaats van alleen de huidige centrumgemeenten - álle gemeenten financieel en inhoudelijk 
verantwoordelijk voor de zorg en ondersteuning van hun inwoners met psychiatrische kwetsbaarheid. 
Hiervoor is transformatie nodig naar een nieuw zorglandschap waarbinnen het mogelijk is om mensen 
thuis een omgeving te bieden waarin zij kunnen herstellen.  
 
De overgang naar dit verder gedecentraliseerde systeem is alleen verantwoord als er sprake is van 
krachtige regionale samenwerking. Door onderling afspraken te maken over een niet vrijblijvende 
Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO) voor Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen, nemen 
gemeenten de verantwoordelijkheid om regionale samenwerking te verbeteren, het 
opdrachtgeverschap te versterken en de administratieve last te verminderen. Alle gemeenten dienen 
deze NvO uiterlijk 1-1-2022 te hebben geïmplementeerd.1 De volgende belangrijke 
implementatiedatum is 1 januari 2023; per die datum zijn twee formele stappen beoogd: enerzijds de 
start van de invoering van de doordecentralisatie van de BW-middelen naar alle gemeenten en de 

 
1 Meer informatie over de bedoeling van de NvO en de routekaart die het implementatieproces schetst is te 
vinden op https://vng.nl/artikelen/routekaart-norm-voor-opdrachtgeverschap-maatschappelijke-opvang-
beschermd-wonen. 

https://vng.nl/artikelen/routekaart-norm-voor-opdrachtgeverschap-maatschappelijke-opvang-beschermd-wonen
https://vng.nl/artikelen/routekaart-norm-voor-opdrachtgeverschap-maatschappelijke-opvang-beschermd-wonen
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geleidelijke invoering van een objectief verdeelmodel BW, anderzijds de invoering bij wet van het 
woonplaatsbeginsel voor BW 2.  

Ondersteuning bij implementatie NvO 
Gemeenten kunnen bij de implementatie van de NvO gebruik maken van verschillende vormen van 
ondersteuning. De leernetwerken worden hieraan toegevoegd. 

1. Regioteam Opdrachtgever- en Opdrachtnemerschap. 
Het regioteam is aanspreekpunt voor ondersteuning en het beantwoorden van vragen over de 
NvO. Ook gaan zij in gesprek met de regio's over de implementatie ervan. Het regioteam 
geeft gevraagd en ongevraagd advies en levert ook input voor een landelijke monitor waarin 
zichtbaar wordt hoe de regio’s ervoor staan met de implementatie van de NvO. 

2. Transitieteam 
Er wordt een transitieteam opgericht (via Europese aanbesteding) dat gemeenten ondersteunt 
bij de implementatie van de NvO en het advies van de Commissie Dannenberg. Deze bestaat 
uit een pool van adviseurs die op verzoek van een regio kunnen worden ingezet en zonodig 
(bijvoorbeeld op basis van de uitkomsten van de monitor) ook pro-actief gemeenten benadert. 
Waar het regioteam structureel contacten met de regio’s onderhoudt en (niet-intensief) 
ondersteunt, is de inzet vanuit het regioteam veel meer eenmalig en indien nodig intensief (15 
tot 20 dagen).  

3. Netwerkbijeenkomsten gemeenten 
Er is een ambtelijk netwerk en een bestuurlijk netwerk, waarin alle regio’s vertegenwoordigd 
zijn. Doel van het netwerk is het bevorderen van de uitwisseling van onderwerpen met een 
regionaal, bovenregionaal en landelijk karakter. Het informeren en inspireren van elkaar staat 
voorop, door bijvoorbeeld goede voorbeelden te delen. Daarnaast is er ook ruimte voor 
intervisie op basis van vragen van de deelnemers. Het netwerk komt 3-5 keer per jaar samen. 

4. Expertteam wonen en zorg 
Specifiek rondom het bevorderen van prestatieafspraken tussen gemeenten en corporaties 
(en zorgaanbieders) wordt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) een 
expertteam wonen en zorg ingesteld.  

 

 

 

  

 
2 Meer informatie over de voortgang van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang is te vinden op 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/12/18/kamerbrief-over-
voortgangsrapportage-beschermd-wonen-en-maatschappelijke-opvang.  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/12/18/kamerbrief-over-voortgangsrapportage-beschermd-wonen-en-maatschappelijke-opvang
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/12/18/kamerbrief-over-voortgangsrapportage-beschermd-wonen-en-maatschappelijke-opvang
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DOEL SUBSIDIEOPROEP  
Het doel van deze subsidieoproep is het opzetten van leernetwerken gericht op de uitwisseling tussen 
de regio’s rondom de adviezen van de commissie Dannenberg en bijbehorende NvO te realiseren. Dit 
doen hogescholen door het opzetten, ondersteunen en begeleiden van de leernetwerken.  
 
ZonMw nodigt hogescholen uit om subsidie aan te vragen voor het opzetten van de leernetwerken. De 
subsidie die aangevraagd kan worden bij ZonMw bedraagt maximaal €50.000 per leernetwerk en 
heeft een looptijd van maximaal 12 maanden. De deadline is 1 juli 2021. Voor deze ronde is maximaal 
€200.000 gereserveerd.  
 
Wat is een leernetwerk? 
De leernetwerken betreffen in deze subsidieronde innovatieve samenwerkingsverbanden tussen 
hogescholen en gemeenten. Het doel van een leernetwerk is het faciliteren van een omgeving die 
bestaat uit een groep van individuen die op basis van gemeenschappelijke interesse voor een 
kennisgebied, ervaringen met elkaar uitwisselt en nieuwe kennis ontwikkelt.  
 
In de leerkring worden de ervaringen en opbrengsten van gemeentelijke inspanningen gedeeld en 
werkzame elementen vastgesteld. Dit moet leiden tot een versnelling en verdieping van de beweging 
en een platform voor inspiratie, uitwisseling en reflectie. De rol van de hogeschool is het organiseren 
en faciliteren van de leerkring met een palet aan methoden en tools die gericht zijn op het vergaren 
van kennis én een aanpak die tegelijkertijd werkt aan aspecten van een leercultuur. Zo is er van begin 
af aan oog voor borging en duurzaamheid van resultaten. 
 
De beoogde partijen die de leernetwerken vormgeven zijn hogescholen. Deze dragen samen met de 
praktijk bij aan toepasbare kennis. De expertise van hogescholen draagt bij aan het ondersteunen bij 
goedwerkende praktijken en begeleiden zodat deze kennis de praktijk versterkt.  
 
De leernetwerken zullen zich in deze subsidieronde richten op de volgende 2 thema’s: 

Thema 1: Governance en samenwerking  
Gemeenten zijn verantwoordelijk om beschermd wonen en maatschappelijke opvang in voldoende 
mate beschikbaar te stellen. In principe kan een gemeente deze opgave zelf (zonder samenwerking 
met andere gemeenten) uitvoeren. In de praktijk echter blijkt dat het integraal verzorgen van het 
aanbod vraagt om samenwerking tussen gemeenten. In die zin is samenwerking geen optie maar een 
norm om de continuïteit en beschikbaarheid van de hulp te borgen. Niet geformaliseerde 
samenwerkingsvormen blijken in de praktijk kwetsbaar. Een governancestructuur die goed past bij de 
partners en de opgave kan de samenwerking versnellen. Andersom kan getouwtrek over de precieze 
vorm, toezeggingen en machtsverhoudingen vertraging opleveren en energie laten weglekken. 
 
Heldere afspraken over wie wat doet, wat het mandaat binnen de samenwerking is en wat er lokaal en 
regionaal georganiseerd wordt, dragen dus bij aan de effectiviteit van de samenwerking. Ook zorgt dit 
ervoor dat de focus en het goede gesprek binnen de samenwerking op de bedoeling ervan gericht is 
en blijft.  
 
Bij samenwerking worden allerlei afspraken vastgelegd. Het opstellen van een 
samenwerkingsovereenkomst is maatwerk. Iets wat voor de ene regio goed werkt, is voor een andere 
regio soms minder goed toepasbaar. Gemeenten lopen bij het formaliseren van de samenwerking 
tegen allerlei vragen aan. Gemeenten hebben bijvoorbeeld vragen over welke samenwerkingsvormen 
ondersteunend werken om de transformatie vorm te geven en hoe deze geformaliseerd kunnen 
worden. Er bestaat onder gemeenten behoefte om met elkaar te sparren over de aanpak in een 
leernetwerk, om zo goede samenwerkingsvormen te ontwikkelen en daaruit weer verder te leren. 
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Thema 2: Toegang  
Onderdeel van de NvO is het opstellen van een regiovisie. Eind 2019 hebben de regio’s een regio 
visie opgesteld waarop in de huidige fase wordt voortgeborduurd. Deze geeft helderheid over hoe 
gemeenten in regioverband de beschikbaarheid en continuïteit van beschermd wonen en 
maatschappelijke opvang borgen, alsmede wat de gewenste ontwikkeling van het zorglandschap is. 
De regiovisie gaat ook in op de wijze waarop de lokale toegang verbonden is met de regionale 
maatschappelijke opvang en regionaal gecontracteerde hulp.  
 
Het is van groot belang dat er een goede verbinding bestaat tussen de lokale (wijk-)voorzieningen in 
de leefomgeving en de maatschappelijke opvang en de regionaal gecontracteerde voorzieningen. De 
toegang speelt hier een belangrijke verbindende rol. Gemeenten hebben vragen over het inrichten van 
de toegang tussen regio- en centrumgemeente voor Beschermd Wonen en de Maatschappelijke 
Opvang en hoe deze zich verhouden tot de toegang tot de WLZ. Zij zoeken ook naar goede manieren 
om de kwaliteit van de toegang te borgen en welke rol ervaringsdeskundigheid en onafhankelijke 
cliëntondersteuning bij de toegang kan krijgen. Gemeenten verwachten dat een leernetwerk een 
bijdrage kan leveren aan het aanpakken van deze vraagstukken. 
 
Focus subsidieoproep 
Per thema kunnen maximaal 2 leernetwerken worden opgezet. Het is mogelijk voor de hogescholen 
om op beide thema’s een aanvraag in te dienen. In geval van toekenning zal de VNG de 
hogescholen ondersteunen bij het betrekken van de regio’s in de netwerken. De VNG wil u om die 
reden vragen om in de aanvraag-fase nog geen regio’s te betrekken.  
 
De leernetwerken zijn erop gericht om door middel van enkele sessies een omgeving te faciliteren 
waarin de regio’s en gemeenten goede voorbeelden en knelpunten met elkaar kunnen delen. Onder 
begeleiding van de hogescholen pakken de regio’s deze vraagstukken met elkaar op, wisselen ze 
kennis en ervaringen uit en werken ze daarbij aan oplossingen. Deze activiteiten vormen vervolgens 
een basis van bruikbare inzichten en producten die ook voor andere regio’s relevant zijn. Het is aan 
de hogescholen om deze kennis te vergaren en beschikbaar te stellen aan de regio’s.  
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RANDVOORWAARDEN 
Wie kan subsidie aanvragen?   
• Een hogeschool dient als hoofdaanvrager een subsidieaanvraag in. De bestuurlijk 

verantwoordelijke en hoofdaanvrager dienen van dezelfde organisatie afkomstig te zijn.  
• Eén persoon wordt aangesteld als projectleider. De projectleiding is verantwoordelijk voor de 

uitvoering en coördinatie van het project en is het eerste aanspreekpunt voor ZonMw. 
 
Welk bedrag kan aangevraagd worden  

• De subsidie bedraagt maximaal € 50.000,- per project. De looptijd van het project is maximaal 
12 maanden. Voor deze subsidieoproep is in totaal maximaal € 200.000,-  gereserveerd. 

• Binnen deze subsidieoproep kan budget aangevraagd worden voor inhuur personeel, 
coördinatie, (aanvullende) scholing, ontwikkeling onderwijsmodules en 
communicatieactiviteiten. Ook dient u budget te reserveren om verbindingen met de andere 
leernetwerken te kunnen leggen en deze verbinding te coördineren.   

• Voor de eventuele inzet van ervaringsdeskundigen (cliënten en/of naasten) neemt u verplicht 
reiskostenvergoeding en vacatiegelden op in uw begroting. 

• Investeringen in infrastructuur en/of apparatuur mogen alleen worden opgevoerd als de 
regionale en lokale betekenis daarvan overtuigend kan worden aangetoond (bijvoorbeeld via 
medegebruik door andere instellingen). Voor dergelijke kosten gelden de gangbare 
afschrijvingsregels.   

• Er kan geen vergoeding voor zorgkosten of (ver)bouwkosten worden aangevraagd. 
• Voor ZonMw-projecten geldt dat van alle uitgaven betaalbewijzen moeten kunnen worden 

overlegd. Uitgaven zonder geldig betaalbewijs komen niet voor subsidie in aanmerking. Ook 
cofinanciering dient door uw organisatie integraal onderbouwd te worden door betaalbewijzen, 
zoals urenregistraties, rittenstaten etc. ZonMw hecht er grote waarde aan dat de inzet van 
cofinanciering transparant wordt geadministreerd en verantwoord.  

• Het is niet mogelijk om kosten die gemaakt zijn voorafgaand aan de officiële start van het 
project op te voeren of te declareren. Wel kunnen reeds gestarte projecten voortgezet of 
uitgebreid worden met deze subsidie.  

• ‘Onvoorziene kosten’ komen niet in aanmerking voor subsidie.  
• Kijk voor specifieke financiële voorwaarden in de Voorwaarden overige instellingen. 

 

PLAN VAN AANPAK 
Het plan van aanpak moet minstens uit de volgende onderdelen bestaan: 

• Een contextbeschrijving waarin de huidige situatie is uitgewerkt, denk daarbij aan: 
o de landelijke beleidsontwikkeling 
o welke relevante organisaties spelen een rol bij de problematiek; 
o een toelichting op welke kennis en expertise ontbreekt in de huidige situatie;  
o behoeftebeschrijving vanuit de regio’s. 

• SMART doelstelling(en) en beoogde resultaten van het leernetwerk. 
• Een visie op de wijze waarop de ontwikkelde kennis landelijk beschikbaar komt en blijft. Denk 

daarbij aan concrete producten die het leernetwerk kan opleveren.  
• Een visie op de verbinding en coördinatie van het leernetwerk ten opzichte van de andere 3 

leernetwerken.  
• Omschrijving van de samenstelling van het leernetwerk, waaronder: 

o de rol- en taakverdeling van de betrokken partij(en); 
o de rol van ervaringsdeskundigen binnen het leernetwerk; 
o de relatie tussen de uitdagingen rondom beschermd wonen en maatschappelijke opvang 

en het leernetwerk.  
• Een beschrijving van het thema dat in het leernetwerk aan bod komt. 

https://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Corporate/Voorwaarden_overige_instellingen.pdf
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• Een beschrijving van de toegepaste methodiek. 
• Een tijdsplanning waarin per fase staat beschreven welke activiteiten wanneer en door wie (of 

welke partij) worden uitgevoerd. 
• Een beschrijving hoe het leernetwerk duurzaam wordt ingebed en geborgd in de reguliere 

werkzaamheden van de betrokken organisatie(s). 
• Een beschrijving van de monitoring en (proces)evaluatie van het leernetwerk. 
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BEOORDELINGSCRITERIA 
Subsidieaanvragen dienen te voldoen aan de Algemene subsidiebepalingen van ZonMw3.  
De subsidieaanvraag wordt beoordeeld op basis van onderstaande criteria door de 
programmacommissie van het programma Beschermd Thuis. Deze bestaat uit experts met 
(praktische) kennis op het gebied van beschermd wonen en maatschappelijke omvang. De commissie 
adviseert het bestuur van ZonMw over het te nemen besluit. 
 
1. Relevantie 

a. Het project is gericht op het opzetten van een leernetwerk om een duurzame uitwisseling 
tussen de BWMO regio’s te realiseren. 

b. Binnen het leernetwerk wordt op één van de 2 thema’s een gezamenlijk leerproces in gang 
gezet, waarbij bestaande én gezamenlijk te ontwikkelen kennis en expertise wordt vertaald 
naar structurele toepassing in de praktijk.  

c. De omvang van het project (budget en looptijd) is duidelijk beschreven en onderbouwd aan de 
hand van een gedegen contextbeschrijving. 

d. De toegevoegde waarde van het project en de projectresultaten ten opzichte van de huidige 
situatie is aannemelijk gemaakt. 

e. De opbrengsten van het leernetwerk worden na afronding van de subsidieperiode duurzaam 
ingebed in de regio’s en gemeenten. 

f. Het project heeft aandacht voor diversiteit en differentiatie van de doelgroep naar kenmerken 
zoals sekse, leeftijd, opleidingsniveau, migratie- en culturele achtergrond en seksuele 
geaardheid, voor zover die relevant zijn voor de thematiek van het project. 

g. Ervaringsdeskundigen (cliënten en/of naasten) maken afhankelijk van het gekozen thema deel 
uit van de projectgroep en zijn integraal onderdeel van de uitvoering van het project. 

o Voor het thema Governance en samenwerking is de inzet van ervaringsdeskundigen 
een pré 

o Voor het thema Toegang is inzet van ervaringsdeskundigen een vereiste.  
 
2. Kwaliteit 

a. Het plan van aanpak bevat een contextbeschrijving, waarin de benodigde kennis en de 
betrokken organisaties helder worden beschreven.  

b. De meerwaarde van het leernetwerk ten opzichte van de huidige situatie is helder 
onderbouwd.  

c. De doelstelling(en) van het leernetwerk zijn SMART geformuleerd. 
d. Het plan van aanpak is concreet en doeltreffend geschreven. 
e. In het plan van aanpak is een realistische tijdsplanning opgenomen. Er is een duidelijke 

fasering en tijdsplanning van het project. Het moet aannemelijk zijn dat het doel van de 
aanvraag binnen de gestelde tijd wordt bereikt met de beschikbare expertise, menskracht, 
faciliteiten en middelen.  

f. Het projectplan geeft een realistisch beeld van de kansen en belemmeringen bij de uitvoering 
ervan. 

g. De monitoring en (proces)evaluatie van het leernetwerk is duidelijk omschreven.   
h. De projectgroep is een afspiegeling van het samenwerkingsverband. 
i. Binnen de projectgroep is aantoonbare deskundigheid op methodologisch gebied, co-creatie en 

leer- en veranderingsprocessen.  
j. De rol- en taakverdeling van de betrokken samenwerkingspartners zijn helder beschreven. 
k. De aangevraagde subsidie past binnen de kaders van de subsidieoproep. 

 
3 De algemene subsidiebepalingen adresseren iedereen die betrokken is bij het desbetreffende project. Bij de 
subsidieontvanger zijn 3 rollen gedefinieerd:  

1. Bestuurlijk verantwoordelijke is degene die de rechtspersoon wettelijk of statutair in rechte kan vertegenwoordigen. 
2. (Hoofd)aanvrager is degene die (eind)verantwoordelijk is voor de subsidieaanvraag.  
3. Projectleider/penvoerder is degene die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het project.  

 

https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/voorwaarden-en-financien/
http://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Corporate/Algemene-subsidiebepalingen-ZonMw_per_1_juli_2013.pdf
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l. Het aangevraagde budget is realistisch onderbouwd op basis van de omvang van het project. 
m. Eventuele kosten voor de inzet van ervaringsdeskundigen en/of hun naasten zijn opgenomen 

in de begroting.  
n. De raming van de aangevraagde personele en materiële middelen is redelijk voor het 

voorgestelde project en voldoende beargumenteerd.  
 
Algemene ZonMw-criteria 
Indien van toepassing wordt uw aanvraag ook beoordeeld op de algemene ZonMw criteria: Diversiteit, 
ICT in de zorg, Onderwijs, Participatie, Toegang tot data & Toepassing. Meer informatie over deze 
algemene criteria vindt u op de website van ZonMw.   

https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/relevantiecriteria/
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PROCEDURE & TIJDPAD 
Houd bij het schrijven van de subsidieaanvraag rekening met de volgende punten: 

- Schrijf uw aanvraag in het Nederlands 
- Uw subsidieaanvraag moet ingediend worden in ons digitale aanvraagsysteem ProjectNet. In 

ProjectNet vult u enkele basisgegevens in, zoals titel van uw project, de projectgroepleden,  
een samenvatting en een aantal aandachtsgebieden van uw project (zie handleiding). 
Daarnaast voegt u verplicht 2 bijlagen (in PDF) toe:  
 Plan van aanpak (max. 10 A4, Arial, lettergrootte 10 pt) inclusief publiekssamenvatting 

(evt. volgens format).  
 Begroting volgens verplicht format (zie bijlage B). Meer informatie over de voorwaarden 

en financiën vindt u op de website van ZonMw.  
Het is toegestaan om één of meerdere CV’s van de projectgroep als bijlage op te nemen. 
Overige bijlagen worden niet in behandeling genomen.  
 

 
Beoordelingsprocedure 
De aanvraag en beoordelingsprocedure vindt plaats in de volgende 3 stappen: 

• Stap 1.  De subsidieaanvragen worden uiterlijk 1 juli 2021 om 14:00 uur ingediend.  
• Stap 2. De commissie beoordeelt op basis van bovenstaande criteria alle subsidieaanvragen. 

Op basis van de criteria kent de commissie een score toe voor relevantie en kwaliteit. Op 
basis van de onderstaande matrix wordt een prioritering van de aanvragen gemaakt. Om voor 
honorering in aanmerking te komen, dient de aanvraag minstens ‘voldoende’ te zijn. De 
commissie maakt een definitief advies aan het ZonMw bestuur omtrent het te nemen besluit.  
Op basis van het totaal beschikbare budget wordt de honoreringsgrens bepaald.* 

• Stap 3. Uiterlijk vrijdag 13 augustus ontvangt u een brief met het besluit. Indien uw 
subsidieaanvraag toegekend wordt, levert u een meldingsformulier in en kunt u aan de slag. 

 
        
        Kwaliteit 
 
Relevantie 

 
Zeer goed 

 
Goed 

 
Voldoende 

 
Matig 

 
Onvoldoende 

 
Zeer relevant 

 

 
1 

 
3 

 
5 

 
Afwijzen 

 
Afwijzen 

 
Relevant 

 

 
2 

 
4 

 
6 

 
Afwijzen 

 
Afwijzen 

 
Laag relevant 

 

 
Afwijzen 

 
Afwijzen 

 
Afwijzen 

 
Afwijzen 

 
Afwijzen 

 
Niet relevant 

 

 
Afwijzen 

 
Afwijzen 

 
Afwijzen 

 
Afwijzen 

 
Afwijzen 

 

Prioritering  
De commissie draagt zorg voor een evenwichtige spreiding over de thema’s. Dat kan betekenen dat 
een hoog scorend voorstel niet gehonoreerd wordt op een thema waar meerdere projecten zijn 
ingediend, ten gunste van een lager scorend project op een ander thema. 

- Het is mogelijk dat de honoreringsgrens binnen een categorie van de matrix valt. In dat geval 
wordt een aanvullende prioritering gemaakt op basis van onderstaande criteria:  

o Eerst wordt geprioriteerd op basis van landelijke spreiding. 

https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/GGz/AVG/Subsidie/2017-7/C._Handleiding_ProjectNet.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/GGz/Beschermd_Thuis/Format_Plan_van_Aanpak_Beschermd_Thuis_Lokale_initiatieven_dak-_en_thuisloosheid.docx
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/GGz/Beschermd_Thuis/Format_begroting.xlsx
http://www.zonmw.nl/nl/subsidies/voorwaarden-en-financien/
http://www.zonmw.nl/nl/subsidies/voorwaarden-en-financien/
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o Vervolgens wordt gekeken naar de kwaliteit op basis van het subcriterium 2d dat 
betrekking heeft op de haalbaarheid van het plan van aanpak.  

o Indien op basis van de landelijke spreiding en haalbaarheid geen onderscheid 
gemaakt kan worden, wordt verder geprioriteerd op relevantiecriteria op basis van het 
subcriterium 1g dat is gericht op de betrokkenheid van ervaringsdeskundigen en/of 
naasten. 

 
 
Tijdpad 
Deadline indienen subsidieaanvraag Donderdag 1 juli, 14:00 
Besluit Vrijdag 13 augustus 
Uiterlijke startdatum 1 september 

Meer informatie 
Houd de Beschermd Thuis pagina  op de ZonMw-website in de gaten, deze wordt regelmatig 
bijgewerkt. 
 
Uitvoering van uw project 
Na toekenning van uw project, wordt 80% van het aangevraagde bedrag naar de rechtspersoon 
overgemaakt. Dit gebeurt op basis van de door u opgestelde begroting.  
 
Na afronding van uw project vult u een eindverslag in. In dit eindverslagformulier beschrijft u kort hoe 
uw project is verlopen en wat de daadwerkelijk gemaakte kosten zijn. Het ingevulde formulier dient u 
in via ProjectNet. Na goedkeuring van het eindverslag wordt het resterende bedrag overgemaakt.  
 
Monitoring en evaluatie 
ZonMw wil bijdragen aan het delen van kennis en verspreiden van goede voorbeelden. Met uw project 
draagt u bij aan het delen van ervaringen (bijvoorbeeld het geven van een interview), het delen van 
materialen of een werkbezoek bij uw project mogelijk te maken.  
 
INDIENEN 
Indiening (via ProjectNet) 
Aanvragen kunnen uitsluitend en conform de richtlijnen worden ingediend via het online 
indiensysteem van ZonMw (ProjectNet). Uw subsidieaanvraag moet tijdig en volledig (inclusief 
bijlagen) worden ingediend. Sluitingsdatum voor het indienen is donderdag 1 juli, om 14.00 uur. 
 
Als u nog niet eerder met ProjectNet heeft gewerkt moet u zich eerst aanmelden als 'Nieuwe 
gebruiker'. Zie de handleiding om een account aan te maken. 
 
 
TIPS  
• Wanneer uw organisatie nog niet geregistreerd is bij ZonMw dan kunt u dit in ProjectNet 

aanvragen. Zonder organisatie is het niet mogelijk een ProjectNet account aan te maken. Ook de 
organisaties waarmee u samenwerkt dienen in ons systeem geregistreerd te worden. Wij 
adviseren u om dit tijdig aan te vragen. 

• Het is handig om voordat u uw aanvraag digitaal indient, een PDF van uw aanvraag uit te printen 
en na te lopen op onregelmatigheden. Vooral als u uw aanvraag eerst in Word heeft opgesteld en 
vervolgens naar ProjectNet heeft gekopieerd kan het voorkomen dat sommige tekens (zoals 
aanhalingstekens) niet goed worden omgezet. U kunt dit in ProjectNet zelf corrigeren. 

https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geestelijke-gezondheid-ggz/programmas/programma-detail/beschermd-thuis/
http://www.zonmw.nl/Toelichtingprojectnet
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• Om de begroting goed in PDF te laten passen, kunt u de marges aanpassen naar ‘smal’ en de 
afdrukstand naar ‘liggend’.  

• Wanneer uw aanvraag niet ontvankelijk is (onvolledig of onjuist ingediend), ontvangt u binnen 2 
dagen na de deadline bericht van ZonMw. In het bericht staat welk onderdeel aangevuld moet 
worden om alsnog voor beoordeling in aanmerking te komen. U krijgt daarbij maximaal 24 uur de 
tijd om uw aanvraag aan te passen en opnieuw in te dienen. Zorg ervoor dat de hoofdaanvrager 
en/of de projectleider/penvoerder in die periode telefonisch goed bereikbaar is. 

• Houd de ZonMw-website: www.zonmw.nl/beschermdthuis in de gaten voor actuele informatie over 
het programma Beschermd Thuis. Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt. 

 
Verklaring akkoord indienen uitgewerkte subsidieaanvraag 
Direct na het digitaal indienen van de uitgewerkte subsidieaanvraag wordt u gewezen op het formulier 
‘Verklaring akkoord indienen uitgewerkte subsidieaanvraag’. Wij verzoeken u dit formulier te voorzien 
van de handtekening van de ’bestuurlijk verantwoordelijke‘ en de ’hoofdaanvrager‘ en deze digitaal te 
sturen naar ZonMw, t.a.v. Kristel Steutel, beschermdthuis@zonmw.nl. Het formulier dient uiterlijk 1 
week na de digitale indiening binnen te zijn. 
 
Inhoudelijke vragen 
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met het programmasecretariaat, tel: + 31 070 349 
52 56, e-mail: beschermdthuis@zonmw.nl. 
  
Technische vragen 
Mocht u problemen hebben met ons digitale indiensysteem ProjectNet dan helpen wij u graag. Onze 
helpdesk is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur, tel. 070 349 51 78, of per e-
mail projectnet@zonmw.nl. Vermeld in uw e-mail uw telefoonnummer zodat wij u eventueel kunnen 
terugbellen. 
 
 
Downloads en links 
A. Format begroting (verplichte bijlage) 
B. Handleiding ProjectNet 
C. Subsidiebepalingen 
D. Procedurebrochure aanvragers 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zonmw.nl/beschermdthuis
mailto:beschermdthuis@zonmw.nl
mailto:beschermdthuis@zonmw.nl
mailto:projectnet@zonmw.nl
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/GGz/Beschermd_Thuis/Format_begroting.xlsx
http://www.zonmw.nl/Toelichtingprojectnet
http://www.zonmw.nl/subsidiebepalingen
http://www.zonmw.nl/nl/subsidies/procedure/
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