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DOEL SUBSIDIEOPROEP 
Het doel van deze subsidieoproep is het verbeteren van de (psychotrauma) zorg en ondersteuning aan 
statushouders in Nederland en het uitbreiden van de kennis over deze zorg en ondersteuning. Het 
Onderzoeksprogramma Geestelijke Gezondheid, Langdurige Zorg & Ondersteuning en de Stichting tot 
steun VCVGZ zetten zich gezamenlijk in voor een gezonde toekomst voor statushouders in Nederland. 
In deze subsidieronde kunt u uitgewerkte subsidieaanvragen indienen voor twee soorten projecten 
gericht op psychosociale problemen bij statushouders in Nederland. Uitgewerkte aanvragen kunnen 
zich richten op één van volgende projectsoorten:  
 

1. Onderzoeksprojecten naar (vroege) detectie en behandeling van gevolgen van psychotrauma bij 
statushouders met aandacht voor screening, effectiviteit van interventies en organisatie van de 
zorg en ondersteuning.  

 
2. Praktijkprojecten gericht op het versterken van de positie en de regie van statushouders. Deze 

projecten zijn niet primair bedoeld voor onderzoek (wel dient een procesevaluatie plaats te 
vinden). 

 

Doel programma en inhoudelijke focus subsidieoproep 
 
De eerste doelstelling van het programma Zorg voor vluchtelingen is het verbeteren van de 
psychotrauma zorg en ondersteuning aan statushouders en het uitbreiden van de kennis over deze 
zorg. Hierbij is bijzondere aandacht voor de doelgroepen kinderen onder 18 jaar en mensen met een 
(mogelijke) langdurig zorg- en ondersteuningsbehoefte. De tweede doelstelling is het bundelen van de 
expertise zowel buiten als binnen ZonMw om de verbeteringen in de zorg en de aanvullend ontwikkelde 
kennis optimaal te kunnen verspreiden en het gebruik ervan te bevorderen. Daarbij is het ontsluiten van 
beschikbare kennis en expertise voor lokaal gebruik, in het sociaal domein van gemeentes, een 
belangrijk speerpunt.    
 
Het programma betreft een vierjarig innovatief programma met een budget van vooralsnog  € 1,9 
miljoen voor de eerste twee jaar. Naast het Onderzoeksprogramma GGz stelt Stichting tot steun 
VCVGZ € 250.000,- beschikbaar. Als derde draagt het ZonMw-programma Langdurige Zorg en 
Ondersteuning € 450.000,- bij aan project(en) gericht op de langdurige zorg en ondersteuning. Het gaat 
daarbij om de beantwoording van kennisvragen en het bevorderen van een samenhangend netwerk 
psychosociale hulpverlening voor vluchtelingen.  
Het doel van dit samengestelde programma is om activiteiten en middelen te bundelen en optimaal in te 
zetten om de zorg en ondersteuning aan statushouders in Nederland te verbeteren.  
 
Inhoudelijk sluit het programma nauw aan bij de kennisvragen opgesteld in de update van het rapport 
’Veerkracht en vertrouwen’. U dient bij het uitwerken van uw subsidieaanvraag aandacht te besteden 
aan één of meerdere kennisvragen zoals hieronder gepresenteerd.  

a. Het tijdig opsporen van psychotrauma en behandelen met bijzondere aandacht voor 
gepersonaliseerde zorg. 

b. Epidemiologisch onderzoek naar incidentie van psychosociale problemen. 
c. Praktijkonderzoek naar de behoeften van vluchtelingen, vrijwilligers en professionele zorgverleners 

aan zorg en ondersteuning. In het bijzonder bij ouderen en kinderen tot 18 jaar. 
d. Effectiviteitsonderzoek naar interventies en de organisatie van zorg, met bijzondere aandacht voor 

interventies gericht op het versterken van herstelvermogen. 
e. Onderzoek naar de psychometrische eigenschappen van screeningsinstrumenten. 
f. Onderzoek en experimenten naar het stimuleren van de deelname aan de arbeidsmarkt. 

Bijvoorbeeld werken in de langdurige zorg via samenwerking met middelbare beroepsopleidingen.  

Meer inhoudelijk ligt het accent in deze subsidieoproep op twee soorten projecten: 
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1. Onderzoeksprojecten naar gespecialiseerde (vroege) detectie en interventie / behandeling. Denk 
hierbij aan: screeningsinstrumenten, effectiviteit van interventies en organisatie van zorg en 
ondersteuning.  
 

2. Praktijkprojecten gericht op het versterken van de positie en de regie van statushouders. Het betreft  
implementatie en/of evaluatieonderzoek die gericht zijn op lokale activiteiten. Hierbij gaat het om 
projecten die direct voortkomen uit de behoeften van statushouders met psychosociale problemen 
en leveren oplossingen voor de praktijk. De praktijkprojecten zijn specifiek en kortlopend en gericht 
op bijvoorbeeld informatieoverdracht, integrale zorg en ondersteuning in het sociale domein met 
daarbij in achtneming de veiligheidsaspecten voor statushouders. 

 

RANDVOORWAARDEN  
Wie kan aanvragen 
 
Onderzoeksprojecten  

 In de projectgroep zijn minimaal een onderzoeksorganisatie en een zorg-/praktijkinstelling 
vertegenwoordigd en bij voorkeur ook een onderwijsinstelling.  

 Eén partij fungeert als hoofdaanvrager. 

 In de projectgroep moet een aanwijsbare rol van vluchtelingen (vertegenwoordiging) bestaan.  

 De organisaties vertegenwoordigd in de projectgroep zijn gecommitteerd om de resultaten van het 
project – indien succesvol - toe te passen en actief te verspreiden.  

 Het project richt zich uitsluitend op vluchtelingen met een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd 
asiel (Type III) verkregen op of na 2013.  

 
Praktijkprojecten  

 In de projectgroep zijn minimaal een gemeente en/of een aanbieder van zorg en ondersteuning 
vertegenwoordigd en bij voorkeur ook een onderwijsinstelling.   

 Eén partij fungeert als hoofdaanvrager. 

 De organisaties vertegenwoordigd in de projectgroep zijn gecommitteerd om de resultaten van het 
project – indien succesvol - toe te passen en actief te verspreiden.  

 Het project richt zich uitsluitend op vluchtelingen met een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd 
asiel (Type III) verkregen op of na 1 januari 2013. 

 

Welk bedrag kan aangevraagd worden 
Voor deze subsidieronde is een totaal bedrag van € 1.150.000,- beschikbaar. 
 
Onderzoeksprojecten  
Het beschikbare budget per aanvraag is maximaal € 250.000,-. Voor de onderzoeksprojecten is een 
totaal bedrag van € 750.000,- beschikbaar. Het streven is om met dit budget minimaal 3 projecten te 
honoreren, waarvan tenminste 1 project is gericht op langdurige zorg en ondersteuning en tenminste 1 
project is gericht op interventies bij vluchtelingenkinderen (tot 18 jaar). De looptijd van de projecten is 
maximaal 2 jaar. Zowel de looptijd als het budget dienen realistisch onderbouwd te zijn.  
 
Praktijkprojecten 
Voor de praktijkprojecten is een totaal bedrag van € 400.000,- beschikbaar. Het beschikbare budget per 
aanvraag is maximaal € 50.000.-. Het streven is om 8 projecten te honoreren, waarvan tenminste vier 
projecten gericht zijn op langdurige zorg en ondersteuning. De looptijd van de projecten is maximaal 1 
jaar. Zowel de looptijd als het budget dienen realistisch onderbouwd te zijn. 
 

Beoordelingsprocedure onderzoeksprojecten 
 De standaard procedure van ZonMw zoals vermeld in de procedurebrochure aanvragers wordt 

gevolgd.  

 Een subcommissie Vluchtelingen wordt samengesteld uit commissieleden van de 
programmacommissie Langdurige Zorg en Ondersteuning, de programmacommissie Geestelijk 
gezondheidszorg en waar nodig aangevuld met expertise op het gebied van jeugd en vluchtelingen.  

https://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Corporate/Procedurebrochure_ZonMw_aanvragers_v3.pdf
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 De uitgewerkte aanvraag wordt beoordeeld door ten minste 2, maar bij voorkeur 3 anonieme, 
onafhankelijke referenten. U wordt in de gelegenheid gesteld een wederhoor te schrijven in reactie 
op de beoordelingen. De subcommissie Vluchtelingen, mogelijk aangevuld met de expertise van 
een deskundige met een vluchtelingenachtergrond, beoordeelt de relevantie en de kwaliteit op 
basis van: 

- de aanvraag; 
- de referentenrapporten;  
- de beoordeling van het panel (deskundigen met een vluchtelingenachtergrond) 
- het wederhoor. 

 De subcommissie Vluchtelingen laat zich bij het beoordelen van de relevantie van aanvragen 
mogelijk aanvullend adviseren door een panel bestaande uit deskundigen met (bij voorkeur) een 
vluchtelingenachtergrond georganiseerd vanuit MIND en/of Vluchtelingen Werk Nederland. U wordt 
verzocht een Nederlandstalige samenvatting als bijlage toe te voegen. Hiervoor is een verplicht 
format beschikbaar.  

 Alleen indien een aanvraag wordt beoordeeld als ten minste ‘voldoende’ en ‘relevant’ volgens 
onderstaande prioriteringsmatrix, komt een aanvraag in aanmerking voor honorering. 

 Het streven is om één project te honoreren gericht op langdurige zorg en ondersteuning en één 
project te honoreren gericht op interventies bij vluchtelingenkinderen (tot 18 jaar). Dit kan betekenen 
dat een hoog scorend voorstel gericht op een bepaald thema niet gehonoreerd wordt ten gunste 
van een lager scorend project gericht op een andere thema om dit streven te behalen.  

 Bij gelijke beoordeling op relevantie en kwaliteit gelden aanvullende criteria indien het beschikbare 
budget hier aanleiding toe geeft. Als eerste zal spreiding over de doelen van het programma van 
toepassing zijn. Het programma Zorg voor vluchtelingen streeft er namelijk naar om zoveel mogelijk 
doelen van het programma te adresseren. Indien nodig wordt als tweede stap in de prioritering 
gekeken naar het relevantiecriterium implementeerbaarheid (beste kans op landelijke toepassing in 
de praktijk).  
 

Prioriteringsmatrix onderzoeksprojecten 
 

                        
Relevantie 
 
Kwaliteit 

Zeer relevant Relevant Laag relevant Niet relevant 

Goed 1 2 Afwijzen Afwijzen 

Voldoende 3 4 Afwijzen Afwijzen 

Matig Afwijzen Afwijzen Afwijzen Afwijzen 

Onvoldoende Afwijzen Afwijzen Afwijzen Afwijzen 

 
 

Beoordelingsprocedure praktijkprojecten 
 De standaard procedure van ZonMw zoals vermeld in de procedurebrochure aanvragers wordt 

gevolgd.  

 De uitgewerkte aanvraag wordt beoordeeld door ten minste 2, maar bij voorkeur 3 anonieme, 
onafhankelijke referenten. U wordt in de gelegenheid gesteld een wederhoor te schrijven in reactie 
op de beoordelingen. De subcommissie aangevuld met de expertise van een deskundige met een 
vluchtelingenachtergrond beoordeelt de relevantie en de kwaliteit op basis van: 

https://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Corporate/Procedurebrochure_ZonMw_aanvragers_v3.pdf
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- de aanvraag; 
- de referentenrapporten;  
- de beoordeling van het panel (deskundigen met een vluchtelingenachtergrond) 
- het wederhoor. 

 De subcommissie Vluchtelingen laat zich bij het beoordelen van de relevantie van aanvragen 
mogelijk aanvullend adviseren deskundigen met (bij voorkeur) een vluchtelingenachtergrond 
georganiseerd vanuit MIND en/of Vluchtelingen Werk Nederland. U wordt verzocht een 
Nederlandstalige samenvatting als bijlage toe te voegen. Hiervoor is een verplicht format 
beschikbaar.  

 Alleen indien een aanvraag wordt beoordeeld als ten minste ‘voldoende’ en ‘relevant’ volgens 
onderstaande prioriteringsmatrix, komt een aanvraag in aanmerking voor honorering.  

 Het streven is om 4 projecten te honoreren gericht op langdurige zorg en ondersteuning. Dit kan 
betekenen dat een hoog scorend voorstel gericht op een bepaald thema niet gehonoreerd wordt ten 
gunste van een lager scorend project gericht op een andere thema om dit streven te behalen.  

 De subcommissie Vluchtelingen draagt zorg voor een evenwichtige spreiding van honorering over 
de voor het programma relevante doelgroepen. Dit kan betekenen dat een hoog scorend voorstel 
gericht op een bepaalde doelgroep waar meerdere projecten op zijn ingediend niet gehonoreerd 
wordt, ten opzichte van een lager scorend project gericht op een andere doelgroep. 

 Bij gelijke beoordeling op relevantie en kwaliteit gelden aanvullende criteria indien het beschikbare 
budget hier aanleiding toe geeft. Als eerste zal spreiding over de doelen van het programma van 
toepassing zijn. Het programma Zorg voor vluchtelingen streeft er namelijk naar om zoveel mogelijk 
doelen van het programma te adresseren. Indien nodig wordt als tweede stap in de prioritering 
gekeken naar het relevantiecriterium implementeerbaarheid (beste kans op landelijke toepassing in 
de praktijk). 

 

Prioriteringsmatrix praktijkprojecten 

 

     Relevantie 
 
Kwaliteit 

Zeer relevant Relevant Laag relevant Niet relevant 

Goed 1 3 Afwijzen Afwijzen 

Voldoende 2 4 Afwijzen Afwijzen 

Matig Afwijzen Afwijzen Afwijzen Afwijzen 

Onvoldoende Afwijzen Afwijzen Afwijzen Afwijzen 

 

Voor de procedures voor de beoordeling van subsidieaanvragen verwijzen we u naar de 
procedurebrochure aanvragers.  
 

BEOORDELINGSCRITERIA  
De subcommissie Vluchtelingen beoordeelt de relevantie, kwaliteit en begroting van alle aanvragen. Let 
op: voor de 2 soorten projecten (onderzoeks- en praktijkprojecten) gelden andere relevantie- en 
kwaliteitscriteria. Hieronder staan de van toepassing zijnde relevantie- en kwaliteitscriteria voor de 
onderzoeks- en de praktijkprojecten apart van elkaar genoemd.  
 

  

http://www.zonmw.nl/procedurebrochure
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Relevantiecriteria onderzoeksprojecten 
 

Bijdrage aan programmadoel en focus subsidieronde 
 Onderbouw hoe de onderzoeksvragen aansluiten bij de focus van deze subsidieoproep, namelijk 

het verbeteren van de (psychotrauma) zorg en ondersteuning aan statushouders in Nederland en 
het uitbreiden van de kennis over deze zorg en ondersteuning. 

 Onderbouw de maatschappelijke relevantie van uw keuze voor een (eventuele) specifieke 
doelgroep. Beschrijf hoe de verwachte resultaten bruikbaar zijn in Nederland (praktijk, onderwijs, 
beleid). 

 
Innovatie 
 Beschrijf de originaliteit, het vernieuwende en innovatieve karakter van uw project. 

 Geef aan wat de maatschappelijke en wetenschappelijke meerwaarde is van uw project.  
 

Aansluiting op vragen en behoeften cliënten 
 Beschrijf in welke mate het project aansluit op de vragen en behoeften van vluchtelingen en hun 

omgeving. 

 Beschrijf hoe de betrokkenheid van vluchtelingen in het project tot uitdrukking komt. Het gaat daarbij 
om hoe vluchtelingen vanaf de start bij de opzet en uitvoering van het project betrokken zullen zijn. 

 Ga, indien van toepassing, in op hoe het project bijdraagt aan de versterking van participatie van 
vluchtelingen binnen de zorgverlening en de eigen regie van cliënten en hun omgeving. 

 Een gecombineerd panel van MIND en/of Vluchtelingenwerk beoordeelt de subsidieaanvraag op de 
volgende criteria: 

O relevantie vanuit perspectief van vluchtelingen en naasten 

O haalbaarheid vanuit perspectief vluchtelingen en naasten 

O  betrokkenheid vluchtelingen of ervaringsdeskundigen 

O faciliteiten (vacatiegeld, reiskosten, etc.) voor vluchtelingen of naasten voor betrokkenheid 

 
Implementeerbaarheid 
 Beschrijf in een concreet plan hoe de uitkomsten van het onderzoek verspreid, geïmplementeerd en 

geborgd gaan worden.  

 Beschrijf de randvoorwaarden voor verspreiding, implementatie en borging van de resultaten op de 
langere termijn, welke organisatie(s) hier bij betrokken dienen te worden en welke knelpunten hierbij 
kunnen worden ervaren.  

 Beschrijf hoe de opbrengsten toegankelijk worden gemaakt en worden gedeeld.  

 Beschrijf hoe de kennis voortkomend uit het project wordt door vertaald buiten de (regionale) setting 
van het project.  

 Reserveer projectbudget voor communicatie en implementatie. Neem dit op in de begroting en 
beschrijf in de aanvraag hoe dit budget wordt besteed. Let op, ZonMw hanteert vaak 5%, maar u 
kan hier van afwijken. 

 

Algemene ZonMw-relevantiecriteria 
 Diversiteit  

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

 Toepassing van ICT en eHealth 

ZonMw heeft een brede kijk op de inzet van ICT in de zorg. Hieronder verstaan we de inzet van 
eHealth toepassingen, domotica, robotica maar ook de opslag van data met behulp van ICT. We 
hebben aandachtspunten geformuleerd voor ICT-applicaties en ICT-standaarden in onderzoek. 

 Onderwijs 
Kennis wordt vooral toepasbaar en toegepast in het onderwijs indien deze kennis tot stand komt in 
wisselwerking tussen onderzoek, onderwijs en praktijk. Hoe geeft u de wisselwerking tussen 
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onderwijs, onderzoek, praktijk en beleid vorm? Welke resultaten levert uw project of onderzoek naar 
verwachting op voor het onderwijs? 

 Participatie van patiënten en/of eindgebruikers  
ZonMw streeft bij projecten naar het betrekken van belanghebbenden, inclusief de einddoelgroep of 
eindgebruiker die beschikt over ‘ervaringsdeskundigheid’. Met ‘betrekken’ bedoelen we concreet het 
raadplegen, advies inwinnen, samenwerken en/of laten (mee)beslissen van betrokkenen bij de 
projecten. 

 Toegang tot data  
ZonMw stimuleert een optimaal gebruik van data. Beschrijf in uw projectidee of -aanvraag de 
mogelijkheden om gebruik te maken van bestaande databestanden en onderbouw de noodzaak 
van nieuwe dataverzameling. Geef bij het opzetten van een nieuwe dataverzameling aan hoe de 
toegankelijkheid ervan na afloop wordt geregeld. 

 Toepassing 
Hieronder verstaan we de te verwachten toepasbaarheid en het gebruik van de resultaten of 
producten in de praktijk of bij het vormen van beleid. 

 

Relevantiecriteria praktijkprojecten 
 

Bijdrage aan programmadoel en focus subsidieronde 
 Onderbouw hoe de onderzoeksvragen aansluiten bij de focus van deze subsidieoproep, het 

verbeteren van de (psychotrauma) zorg en ondersteuning aan statushouders in Nederland en het 
uitbreiden van de kennis over deze zorg en ondersteuning.  

 Onderbouw de maatschappelijke relevantie van uw keuze voor een (eventuele) specifieke doelgroep 
Beschrijf hoe de verwachte resultaten bruikbaar zijn in de geestelijke gezondheid in Nederland 
(praktijk, onderwijs, beleid). 

 

Aansluiting op vragen en behoeften cliënten 
 Beschrijf in welke mate het project aansluit op de vragen en behoeften van vluchtelingen en hun 

omgeving. 

 Beschrijf hoe de betrokkenheid van vluchtelingen in het project tot uitdrukking komt. Het gaat daarbij 
om hoe vluchtelingen vanaf de start bij de opzet en uitvoering van het project betrokken zullen zijn. 

 Ga, indien van toepassing, in op hoe het project bijdraagt aan de versterking van participatie van 
vluchtelingen binnen de zorgverlening en de eigen regie van cliënten en hun omgeving. 

 Indien mogelijk zal een gecombineerd panel van MIND en/of Vluchtelingenwerk de subsidieaanvraag 
beoordelen op de volgende criteria: 

O relevantie vanuit perspectief van vluchtelingen en naasten 

O haalbaarheid vanuit perspectief vluchtelingen en naasten 

O  betrokkenheid vluchtelingen of ervaringsdeskundigen 

O faciliteiten (vacatiegeld, reiskosten, etc.) voor vluchtelingen of naasten voor betrokkenheid 

 

Implementeerbaarheid 
 Beschrijf in een concreet plan hoe de uitkomsten van het onderzoek verspreid, geïmplementeerd en 

geborgd gaan worden.  

 Beschrijf de randvoorwaarden voor verspreiding, implementatie en borging van de resultaten op de 
langere termijn, welke organisatie(s) hier bij betrokken dienen te worden en welke knelpunten hierbij 
kunnen worden ervaren.  

 Beschrijf hoe de opbrengst en toegankelijk worden gemaakt en worden gedeeld.  

 Beschrijf hoe de kennis voortkomend uit het project wordt door vertaald buiten de (regionale) setting 
van het project.  

 
Meer informatie over relevantiecriteria vindt u op www.zonmw.nl/relevantiecriteria. 
 

  

http://www.zonmw.nl/relevantiecriteria
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Kwaliteitscriteria Onderzoeksprojecten 
 

Projectgroep  
 Relevante organisaties zijn betrokken bij het project.  

 Samenwerking tussen verschillende organisaties komt tot uitdrukking in de samenstelling van de 
projectgroep.  

 Uit de samenstelling van de projectgroep moet blijken dat ervaringsdeskundigen met een 
vluchtelingenachtergrond en/of hun naasten actief worden betrokken bij de opzet en uitvoering van 
het project.  

 

Doelstelling en hypothese  
 Omschrijf de doel- en vraagstelling helder en concreet en geef hierbij aan hoe de vraagstelling 

aansluit op de doelstelling van het project.  

 Geef aan of wordt voortgebouwd op bestaande (internationaal) beschikbare kennis en onderbouw 
welke nieuwe kennis u wilt gaan ontwikkelen. Geef daarbij aan wat de toegevoegde waarde is van 
de nieuwe kennis.  

 

Onderzoeksdesign 
 Voeg een uitgebreide omschrijving van het onderzoeksdesign toe. Beargumenteer dat de keuze 

van het onderzoeksdesign aansluit bij de vraagstelling. Klik hier voor meer informatie over de 
passendheid van een onderzoekdesign.  

 Beschrijf de verwachte uitkomsten en uitkomstmaten, beschrijf ook hoe u deze gaat meten. 

 

Plan van aanpak 
 Voeg een uitgebreid plan van aanpak toe. 

 Geef een verdeling van taken en verantwoordelijkheden bij de opzet en uitvoering en een tijdpad 
voor het project. 

 Beschrijf in het plan van aanpak hoe (indien van toepassing) aandacht wordt besteed aan gender, 
culturele achtergrond, leeftijd en het cliëntenperspectief. 

 
Haalbaarheid 
Beschrijf hoe uw plan van aanpak haalbaar is binnen de opgegeven looptijd en budget. Bijvoorbeeld 
wanneer het gaat om de inclusie van cliënten in uw onderzoek.  
 

Budget  
 Bij de uitgewerkte subsidieaanvraag is het verplicht om een uitgebreide begroting toe te voegen.  

 Het aangevraagde budget is realistisch onderbouwd (denk hierbij aan: vacatiegelden en 
reiskostenvergoedingen voor de betrokkenheid van statushouders) 

 
Meer informatie over deze criteria vind u in de procedurebrochure. 
 

Kwaliteitscriteria Praktijkprojecten 
 

Samenwerking 

 De projectgroep is een afspiegeling van partijen die aan het project werken. Denk hierbij aan 
gemeenten, zorg- en/of welzijnspartijen, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, GGD. 

 Deskundigen met een vluchtelingenachtergrond zijn onderdeel van projectgroep. 

 De bijdrage van elke partij uit de projectgroep zijn duidelijk omschreven. 
 

  

https://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/DoelmatigheidsOnderzoek/oproep_juli_2016/Onderbouwing_passendheid_onderzoeksdesign.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Corporate/Procedurebrochure_ZonMw_aanvragers_v3.pdf
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Doelstelling project 
Omschrijf de doel- en vraagstelling helder en concreet en geef hierbij aan hoe de vraagstelling aansluit 
op de doelstelling van het project.  

 
Plan van aanpak 
 Voeg een concreet en doeltreffend plan van aanpak toe. 

 Voeg bij het plan van aanpak een procesevaluatie toe. 

 Geef een verdeling van taken en verantwoordelijkheden bij de opzet en uitvoering en een tijdpad 
voor het project. 

 

Haalbaarheid 
 Beschrijf hoe uw plan van aanpak haalbaar is binnen de opgegeven looptijd en budget.  

 In het plan van aanpak is een duidelijke en realistische fasering opgenomen.  

 Indien van toepassing: de grootte en selectiecriteria van de doelgroep zijn overzichtelijk in kaart 
gebracht.  

 

Budget  
 Bij de uitgewerkte subsidieaanvraag is het verplicht een beknopte begroting toe te voegen.  

 Het aangevraagde budget is realistisch onderbouwd (denk hierbij aan: vacatiegelden en 
reiskostenvergoedingen voor de betrokkenheid van statushouders). 

 

PROCEDURE & TIJDPAD 
Houd bij het schrijven van de subsidieaanvraag rekening met de volgende punten: 

 Schrijf uw aanvraag in het Nederlands.  

 Projectideeën en uitgewerkte subsidieaanvragen dienen te voldoen aan de Algemene 
subsidiebepalingen. Op de pagina voorwaarden en financiën vindt u ook informatie over de 
METC/CCD en de Code Openheid Dierproeven en de Code Biosecurity.  

 Het is verplicht om bij een subsidieaanvraag een begroting toe te voegen.  

 Drie mee te sturen verplichte bijlage(n): 
1. Begroting: Begroting in verplicht ZonMw Format 
2. Een Nederlandse samenvatting in verplicht format voor de beoordeling door 

deskundigen met een vluchtelingenachtergrond 

3. Optioneel: maximaal 2 A4 aan afbeeldingen, tabellen of grafieken.  

Andere bijlagen dan de hierboven genoemde bijlagen worden niet in behandeling genomen.  
 

Tijdpad onderzoeks- en praktijkprojecten 
Deadline indienen uitgewerkte subsidieaanvraag 18 oktober 2018 om 14.00 uur 

Ontvangst commentaar referenten en panel van 
deskundigen met een vluchtelingenachtergrond 

1 november 2018 

Deadline indienen wederhoor 15 november 2018 

Besluit medio december 2018* 

Uiterlijke startdatum 1 juni 2019 

*ivm planning Programma Langdurige Zorg en Ondersteuning 
 
Meer informatie 
Houd de programmapagina ‘Hulp aan Vluchtelingen’ op de ZonMw-website in de gaten, deze wordt 
regelmatig bijgewerkt. 
 

  

http://www.zonmw.nl/subsidiebepalingen
http://www.zonmw.nl/subsidiebepalingen
http://www.zonmw.nl/voorwaardenenfinancien
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/preventie/hulp-aan-vluchtelingen/
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INDIENEN 
 

Indiening (via ProjectNet) 
Aanvragen kunnen uitsluitend en conform de richtlijnen worden ingediend via het online indiensysteem 
van ZonMw (ProjectNet). Sluitingsdatum voor het indienen is 18 oktober 2018, om 14.00 uur. 

 
TIPS  
 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.  

 Zie voor meer informatie de toelichtingen in ProjectNet 
 
Wij raden u aan 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.  
 

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 deze te voorzien van de 
handtekening van de ‘bestuurlijk verantwoordelijke’ en de ‘hoofdaanvrager’ en deze per e-mail te sturen 
naar ZonMw: ggz@zonmw.nl. De verklaring dient uiterlijk 1 week na indiening via ProjectNet binnen te 
zijn.  
 

Inhoudelijke vragen 
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met: 
Tamara Adonis (programmasecretaris), 070 349 50 99, ggz@zonmw.nl.  
 

Technische vragen 
Bij technische vragen over het gebruik van het online indiensysteem van ZonMw (ProjectNet) kunt u 
contact opnemen met de servicedesk: maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur, 070 349 51 78, 
projectnet@zonmw.nl. Vermeld in uw e-mail uw telefoonnummer zodat wij u eventueel kunnen 
terugbellen. 
 

Downloads en links: 
 Subsidiebepalingen 

 Procedurebrochure aanvragers 
 

Overige bijlagen subsidieoproep 
Bijlage 1 Begroting 
Bijlage 2 Nederlandse publiekssamenvatting (verplicht format)  
Bijlage 3 Optioneel: maximaal 2 A4 aan afbeeldingen, tabellen of grafieken. Andere bijlagen dan de 
hierboven genoemde bijlagen worden niet in behandeling genomen. 

http://www.zonmw.nl/Toelichtingprojectnet
mailto:ggz@zonmw.nl
mailto:ggz@zonmw.nl
mailto:projectnet@zonmw.nl
http://www.zonmw.nl/subsidiebepalingen
http://www.zonmw.nl/procedurebrochure
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/voorwaarden-en-financien/
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/GGz/OpGGz/Subsidie/2018/Formulier_Publiekssamenvatting.docx

