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1 Doel subsidieoproep 
 
Tijdens de COVID-19 pandemie zijn meer mensen overleden dan verwacht. Op basis van de 
voorlopige jaarcijfers berichtte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat er in 2021 bijna 
171.000 duizend mensen zijn overleden, 16.000 duizend (10%) meer dan verwacht voor die periode. 
Deze 10% wordt door het CBS beschouwd als ‘oversterfte’ omdat de daadwerkelijke sterfte hoger ligt 
dan de verwachte sterfte. Sinds 2009 vindt monitoring plaats door het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) met gegevens van het CBS en niet eerder was de oversterfte zo 
hoog als in het jaar 2021.  
 
Op 2 december jl. is motie 1617 (van het lid Omtzigt) aangenomen. De motie vraagt zo snel  
mogelijk academisch onderzoek te laten starten naar de redenen en oorzaken van oversterfte in de 
periode maart 2020 tot en met november 2021. In de Stand van Zakenbrief COVID-19 van 14 januari 
jl. heeft minister Kuipers toegezegd onderzoek te laten uitvoeren naar de redenen en oorzaken van 
oversterfte in de periode 2020-2021. De motie wordt uitgewerkt in drie verschillende trajecten. In 
traject 1 (achtergrondartikel ‘Ontwikkelingen in sterfte in 2020 en 2021’) en traject 2 (eindrapport 
‘Sterfte en oversterfte in 2020 en 2021’) hebben het CBS en het RIVM onderzoek gedaan naar de 
redenen en oorzaken van oversterfte op basis van beschikbare data. In het eindrapport van het CBS 
en RIVM is bekend gemaakt dat de oversterfte in de tweede helft van 2021 hoger was dan de sterfte 
door COVID-19. Er blijven echter nog onderzoeksvragen open staan. Wetenschappelijke analyses 
met meerdere databronnen zijn nodig om nader inzicht te krijgen in de onderliggende oorzaken van de 
oversterfte in de periode 2020-2021. Dit vraagt om nieuwe inzichten op basis van academisch 
onderzoek. In traject 3 stelt ZonMw met het subsidieprogramma ‘oversterfte in de periode 2020-2021’ 
onafhankelijke academische wetenschappers in de gelegenheid om hier onderzoek naar te doen. 
ZonMw heeft een beoordelings- en begeleidingscommissie ingesteld om dit programma te 
ondersteunen.  
 
Het subsidieprogramma ‘oversterfte in de periode 2020-2021’ bestaat uit twee subsidierondes. Deze 
subsidieoproep betreft de eerste ronde die bestaat uit onderzoek naar de kennishiaten opgenomen in 
lijn 2 van de onderzoeksagenda. Het doel van deze subsidieoproep is het verkrijgen van inzichten in 
de oorzaken en redenen van oversterfte in Nederland (2020-2021). Het onderzoek naar oversterfte 
biedt niet alleen duidelijkheid over de oorzaken in de afgelopen periode, maar levert tegelijkertijd ook 
kennis op die kan bijdragen aan het voorkomen of verminderen van oversterfte tijdens een volgende 
pandemie. 
 

1.2 Onderzoeksagenda 
 
De programmacommissie van het oversterfte traject heeft een onderzoeksagenda opgesteld naar 
mogelijke redenen en oorzaken van oversterfte gedurende de periode 2020-2021. In deze 
onderzoeksagenda zijn belangrijke kennishiaten geïdentificeerd en geprioriteerd en is daarmee de 
basis voor deze subsidieoproep. Nieuwe inzichten kunnen leiden tot aanpassingen van de 
onderzoeksagenda. Zie de ZonMw programmapagina voor de actuele versie van het document. 

 
Binnen deze subsidieronde is onderzoek mogelijk naar de kennishiaten die in lijn 2 van de 
onderzoeksagenda zijn opgenomen. Dit gaat voornamelijk om onderzoek wat met bestaande en 
beschikbare onderzoeks- en zorgdata kan worden uitgevoerd. In Nederland worden in verschillende 
cohorten longitudinale gegevens over gezondheid verzameld. Ook wordt routinematig zorgdata 
verzameld, bijvoorbeeld voor specifieke patiëntengroepen. Deze databronnen, eventueel aangevuld 
met informatie uit literatuur, bieden mogelijkheden voor relevante analyses om vragen over oversterfte 
te beantwoorden: 
 

• Hoe hoog was de oversterfte in Nederland in de periode 2020-2021? 

• Onder welke subpopulaties was er (opvallende) oversterfte in de periode 2020-2021? 

• Wat zijn (modificeerbare) determinanten van die (verschillen in) oversterfte? 
Denk bijvoorbeeld aan: 

o Determinanten gerelateerd aan vaccinatie (type vaccinatie, vaccinatie gedrag, beloop 
van vaccinatiegraad, complicaties van vaccinaties, opzet van vaccinatie- en booster 
programma) 

o Virusvarianten 

https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/rapportages/2022/sterfte-en-oversterfte-in-2020-en-2021
https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/rapportages/2022/sterfte-en-oversterfte-in-2020-en-2021
https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/rapportages/2022/sterfte-en-oversterfte-in-2020-en-2021
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Corona/onderzoeksagenda_oversterfte_rapport_def.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Corona/onderzoeksagenda_oversterfte_rapport_def.pdf
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/coronavirus/onderzoek-naar-corona-en-covid-19/oversterfte/
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o Organisatorische determinanten (type lockdown, beleid van overheid, timing van 
maatregelen, invoering en naleving van basis- en overige maatregelen, beleid t.a.v. 
scholen en hoger onderwijs) 

o Uitgestelde zorg (patiënt delay, doctor delay) 
o Leefstijl en preventieve maatregelen onder hoog risico groepen 
o Comorbiditeit, psychische- en psychosociale factoren  
o Interacties tussen secundaire en primaire doodsoorzaken 

 

1.2.1 Kwalitatief onderzoek 

Rond oversterfte zijn er ook vragen waar geen kwantitatieve data voor beschikbaar zijn of waar 
kwantitatief onderzoek geen antwoord op kan geven. Het is zinvol om voor die gevallen te kijken of 
beschikbaar kwalitatief onderzoek bruikbaar is of dat er in korte tijd additioneel kwalitatief onderzoek 
gedaan kan worden om deze leemtes in kennis te vullen. Hieronder wordt een aantal niet uitputtende 
voorbeelden gegeven. 

• Duiding van oversterfte in de samenleving en de bijbehorende beleidskeuzes: hoe is er 
gehandeld tijdens de pandemie? Bijvoorbeeld: hoe zijn de beslissingen rond het afschalen van 
reguliere zorg tot stand gekomen? Aanvullend onderzoek om het proces te begrijpen en het 
hele traject in kaart te brengen.  
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2 Randvoorwaarden  
 
Uw voorstel past in deze subsidieronde als het voldoet aan de volgende voorwaarden: 
 

− Het onderzoek geeft inzicht in de oorzaken en gevolgen van oversterfte in de periode 2020-2021. 

− Het onderzoek dient binnen 4 weken na honorering van start te gaan en bedraagt maximaal 6 
maanden. 

− Het onderzoek maakt gebruik van reeds beschikbare en toegankelijke data. Door middel van 
aanvullende/verdiepende analyses van secundaire datasets kunnen de vragen in dit 
onderzoeksprogramma worden beantwoord. Vanwege de tijdspanne en beschikbare financiële 
middelen is er geen ruimte voor grote systematische dataverzameling. 

 

2.1 Wie kunnen er aanspraak maken op subsidie? 
 
Nederlandse onderzoeksorganisaties kunnen aanspraak maken op subsidie. Dit zijn bijvoorbeeld 
uitvoerders van een wettelijke taak/belangenorganisaties die voor dit project belangenbehartigende 
activiteiten uitvoeren of (publiek gefinancierde) onderwijsinstellingen die onderwijsactiviteiten uitvoeren 
voor dit project. Het CBS en het RIVM zijn uitgesloten om een aanvraag in te dienen binnen deze 
subsidieronde. 
 
Indien er gebruik wordt gemaakt van de microdata van het CBS gelden er ook criteria voor instellingen 
om in aanmerking te komen voor een instellingsmachtiging voor toegang tot deze microdata. Per 
onderzoeksproject moet een instelling een separaat verzoek indienen bij het CBS tot het verkrijgen 
van projecttoestemming. Zie de Beleidsregel toegang instellingen tot microdata CBS voor meer 
informatie.  
 

2.2 Samenwerking en bijdrage van derden 
 
ZonMw stimuleert samenwerking tussen en deelname van partijen. Daarbij geldt dat geen subsidie 
wordt verstrekt als afspraken leiden of kunnen leiden tot het verlenen van onrechtmatige staatssteun 
of als daardoor niet aan de algemene subsidiebepalingen van ZonMw of voorwaarden van de 
subsidieoproep kan worden voldaan.  
 
Uit de subsidieaanvraag en begroting moet duidelijk naar voren komen: 

− Met welke partijen samengewerkt wordt. Beschrijf per partij op welke manier deze actief bijdraagt 
aan het project; dit zijn in elk geval partijen die op de begroting voorkomen als een partij die 
aanspraak wenst te maken op een deel van de subsidie. Ook partijen die voor eigen rekening en 
risico actief bijdragen maken onderdeel uit van de samenwerking. 

− Met welke partij(en) een sponsorovereenkomst zal worden aangegaan en wat de in-natura of 
geldelijke bijdrage is. 

− Welke partijen worden ingehuurd of indien dit nog niet bekend is, voor welke activiteiten wordt 
voorzien dat dit door derden zal worden uitgevoerd en de daarvoor te maken kosten (inclusief 
btw). Zie voor meer informatie en de voorwaarden voor inhuur/opdracht de ZonMw-webpagina 
Subsidies en Samenwerking/bijdragen van derden. 

− Beschrijf welke data u wilt gebruiken en motiveer hoe toegang tot deze data wordt verkregen.  
 
Letter of Commitment 
Omdat ZonMw zeker wil weten dat samenwerkende partijen/sponsors van een project zich juridisch 
hebben verplicht tot de toegezegde bijdrage, is een Letter of Commitment per samenwerkende 
partij/sponsor bij het indienen van de uitgewerkte subsidieaanvraag verplicht. Gebruik hiervoor het 
voorbeeld op de ZonMw-webpagina Subsidies en Samenwerking/bijdragen van derden. 
 
Samenwerkings- en sponsorovereenkomst 
Op de ZonMw-webpagina Subsidies en Samenwerking/bijdragen van derden vindt u meer informatie 
over de verschillende vormen van samenwerken en bijdragen (sponsoring/opdracht) met 
voorbeeldovereenkomsten als hulpmiddel bij het opstellen van de betreffende overeenkomst en de 
voorwaarden waaraan de overeenkomst moet voldoen in de daarbij horende uitleg. De op deze 
webpagina en in de uitleg genoemde voorwaarden maken integraal onderdeel uit van deze 
subsidieoproep. Indien ZonMw concept samenwerkings- en/of sponsorovereenkomst(en) opvraagt, 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0045454
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Corporate/Subsidies/20220308_Algemene_subsidiebepalingen_ZonMw_per_1_april_2022__002_.pdf
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/cofinanciering/subsidies-en-samenwerkingbijdragen-van-derden/
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/cofinanciering/subsidies-en-samenwerkingbijdragen-van-derden/
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/cofinanciering/subsidies-en-samenwerkingbijdragen-van-derden/
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/cofinanciering/subsidies-en-samenwerkingbijdragen-van-derden/
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verleent zij de subsidie op voorwaarde dat de overeenkomst(en) door haar geaccepteerd 
wordt/worden. 
 

2.3 Welk bedrag kunt u aanvragen? 
 
Voor deze subsidieronde is maximaal € 1 miljoen beschikbaar. Er geldt een maximum budget per 
project van € 50.000. Het aangevraagde budget dient realistisch en goed onderbouwd te zijn. De 
maximale looptijd bedraagt 6 maanden.  
 
Indien u volgens de volledig gouden Open Access route publiceert, mag u kosten voor Open Access 
publicaties opnemen in de projectbegroting. Dit kan tot een maximumbedrag van € 5.000,-. In de 
begroting neemt u ‘Open Access’ als aparte budgetregel op. Zie voor meer informatie over Open 
Access hoofdstuk 3.1 en de ZonMw-webpagina Open Access. 
 

2.4 Voorwaarden die in het proces van subsidieverstrekking van 
toepassing zijn 

 
Wijziging Algemene subsidiebepalingen ZonMw 
De Algemene subsidiebepalingen ZonMw 2013, zijn per 1 april 2022 gewijzigd. De wijzigingen hebben 
met name betrekking op artikel 25 subsidievaststelling en artikel 26 verantwoording. Meer informatie 
over de wijziging van de subsidiebepalingen kunt u nalezen op de ZonMw website.  
 
Naast de Algemene subsidiebepalingen ZonMw zijn ook de volgende voorwaarden van toepassing: 

− Open Access 
Alle publicaties die voortkomen uit (wetenschappelijk) onderzoek dat geheel of gedeeltelijk door 
ZonMw gefinancierd is, moeten Open Access beschikbaar gesteld worden (conform ZonMw Open 
Access beleid). ZonMw accepteert verschillende Open Access routes. Naast artikelen, moedigt 
ZonMw ook aan om andere type (wetenschappelijke) publicaties Open Access beschikbaar te 
stellen (zoals monographs, boeken, conference proceedings en grey literature), maar ook 
onderzoeksdata en kennisproducten van praktijkgericht onderzoek (zoals modellen, protocollen, 
prototypen, digitale tools, demonstraties).  
Voor meer informatie over het ZonMw Open Access beleid, de volledige voorwaarden en 
mogelijkheden, verwijzen we u naar onze website.  

− Voorwaarden voor valorisatie 
ZonMw streeft naar brede toegankelijkheid van door haar gesubsidieerde projecten, daarom, 
dienen de tien principes voor Maatschappelijk Verantwoord Licentiëren (MVL) te worden 
toegepast bij licentiëring van resultaten. Beschrijf indien van toepassing hoe aanspraak op 
intellectueel eigendom is geregeld met samenwerkende partijen en eventueel derden. Geef ook 
aan hoe deze partijen de tien principes zullen naleven. 

 
 

  

https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/open-science/open-access/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/voorwaarden-en-financien/
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Corporate/Subsidies/20220308_Algemene_subsidiebepalingen_ZonMw_per_1_april_2022__002_.pdf
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/open-science-fair-data/open-access/
https://www.nfu.nl/sites/default/files/2020-10/Tien_Principes_MVL.pdf
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3 Beoordelingscriteria 
 
De programmacommissie beoordeelt de relevantie, kwaliteit en begroting van alle aanvragen. 
Hieronder staan relevantie- en kwaliteitscriteria die van toepassing zijn.  
 

3.1 Programma specifieke relevantiecriteria 
 
1. Het onderzoek levert de benodigde kennis om de opgenomen kennishiaten, zoals beschreven in 

lijn 2 van de onderzoeksagenda, te kunnen beantwoorden. De onderzoeksagenda is leidend voor 
het beoordelen van de relevantie van subsidieaanvragen binnen het onderzoeksprogramma 
‘oversterfte in de periode 2020-2021’. Overige onderzoeksvragen omtrent oversterfte kunnen in 
aanmerking komen voor financiering mits de relevantie voldoende kan worden onderbouwd. 

2. Het onderzoek draagt bij aan de duiding van oversterfte, geeft inzicht in hoe er gehandeld is 
tijdens de pandemie en/of draagt bij aan een overzicht van (modificeerbare) determinanten van 
oversterfte in Nederland. 

3. Dit programma beoogt inzicht te geven in hoe oversterfte in toekomstige pandemieën verminderd 
of vermeden kan worden. De aanvraag beschrijft overtuigend dat de onderzoeksvraag op korte 
termijn uitkomsten oplevert die toepasbaar zijn bij beleidsontwikkeling en voor het maken van 
beleidskeuzes. In uw aanvraag gaat u in op de mogelijke impact van de uitkomsten en de 
doorgeleiding van opgedane kennis naar de juiste stakeholders.  

4. Het door u voorgestelde onderzoek maakt zoveel mogelijk gebruik van beschikbare en 
toegankelijke onderzoeks- en zorgdata, eventueel aangevuld met literatuuronderzoek. Onderzoek 
met bestaande data van het RIVM, GGD GHOR, en GGD’en vallen buiten de scope van deze 
subsidieronde.  

5. Er is een competente onderzoeksgroep/consortium/samenwerkingsverband beschikbaar om dit op 
korte termijn op te pakken (haalbaarheid).  

6. Het onderzoek vindt niet al elders plaats. Voor alle onderwerpen geldt dat aannemelijk gemaakt 
kan worden dat het van toegevoegde waarde is naast al eerder of elders gehonoreerd onderzoek. 

 

3.2 Algemene relevantiecriteria  
 

− Diversiteit  
Beschrijf hoe er aandacht wordt besteed aan diversiteit en differentiatie van de doelgroep naar 
kenmerken zoals sekse en gender, leeftijd, sociaaleconomische situatie, opleidingsniveau, 
migratie- en culturele achtergrond en seksuele geaardheid, waar relevant voor de thematiek van 
het project. ZonMw en NWO vinden aandacht voor diversiteit van mensen in onderzoek belangrijk. 
De gevolgen van de pandemie pakken anders uit bij mannen en vrouwen en bij verschillende 
leeftijdsgroepen. Er zijn sterke aanwijzingen dat dit zowel biologische als sociaal-culturele 
oorzaken heeft. Daarnaast pakken de gevolgen ook anders uit voor verschillende 
sociaaleconomische of culturele groepen door de verschillen in leefstijl, posities, rollen en taken in 
de samenleving (zie bijv. dit Lancet artikel). In alle projecten wordt – indien relevant – gevraagd 
aandacht te schenken aan diversiteit van de doelgroep. Dit betekent dat aanvragers in de opzet, 
uitvoering, analyse en rapportage van resultaten onderscheid moeten maken tussen mannen en 
vrouwen en andere relevante subgroepen op basis van diversiteit. ZonMw vraagt aanvragers een 
duidelijke beschrijving te geven van hoe zij omgaan met diversiteit van mensen in de verschillende 
fases van onderzoek. Indien diversiteit niet relevant is voor het voorgestelde onderzoek, wordt dit 
onderbouwd. Op www.zonmw.nl/faqgender is meer informatie en zijn hulpbronnen te vinden hoe 
sekse en gender goed te integreren in onderzoek 

− Toegang tot data  
ZonMw stimuleert optimaal gebruik van data. Beschrijf in uw uitgewerkte subsidieaanvraag hoe u 
gebruik maakt van bestaande databestanden geef ook aan hoe u van plan bent data/resultaten 
FAIR te delen binnen de kaders van onderzoek met beschikbare dataregistraties. Voor deze 
oproep geldt dat als uw project wordt gehonoreerd, u in ieder geval FAIR metadataschema’s moet 
produceren. U ontvangt na honorering instructies daarvoor. Houd bij de planning en begroting van 
uw project rekening met de kansen en vereisten met betrekking tot FAIR data en 
datamanagement. 

− Toepassing in termen van impact 
Beschrijf hoe u verwacht impact te realiseren en aan te tonen. Projecten die ZonMw financiert 
moeten impact hebben. Nieuwe kennis en kunde moet gebruikt worden in praktijk, beleid, 

https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/diversiteit/
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/diversiteit/gender-en-gezondheid/
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30526-2/fulltext?dgcid=raven_jbs_etoc_ema
http://www.zonmw.nl/faqgender


                              Subsidieoproep: Oversterfte in Nederland in de periode 2020-2021 

 

6 
 

onderwijs en/of verder onderzoek. Op onze website leggen we uit wat impact is, hoe we werken 
aan het realiseren en aantonen ervan en wat we van projectleiders verwachten. Meer informatie 
vindt u op de ZonMw-webpagina Impact versterken.  

 
Meer informatie over de algemene relevantiecriteria vindt u op de ZonMw-webpagina 
Relevantiecriteria. 
 

3.3 Kwaliteitscriteria 
 

− Doelstelling en vraag- of taakstelling 
Beschrijf de doelstelling en vraag- of taakstelling. Let daarbij op helderheid, reikwijdte en 
originaliteit. 

− Plan van aanpak 
Beschrijf de gekozen methoden en analyses, inclusief de theoretische en/of empirische 
onderbouwing. 

− Haalbaarheid 
Maak aannemelijk dat het doel van de subsidieaanvraag binnen de gestelde tijd wordt bereikt met 
de beschikbare expertise, menskracht, faciliteiten en middelen.  

− Projectgroep of persoon 
Beschrijf hoe de samenstelling van de projectgroep bijdraagt aan de kwaliteit van uw onderzoek of 
project. 
 

Meer informatie over deze criteria vindt u in de procedurebrochure. 
 

3.4 Prioriteitstelling 
 

De commissie selecteert de projecten die het beste passen in de subsidieoproep en het meest 
kansrijk zijn. Aanvragen dienen ten minste als ‘relevant’ en ‘goed’ te zijn beoordeeld om voor 
honorering in aanmerking te komen.  
 
De onderlinge weging van relevantie en kwaliteit gebeurt aan de hand van de volgende 
prioriteringsmatrix:  
 
 

         Relevantie 
Kwaliteit 

Zeer relevant Relevant  Niet relevant 

Zeer goed 1 3  

Goed 2 4  

Voldoende    

Onvoldoende    

 
Het streven is om per kennishiaat ten minste één onderzoek te financieren. Wanneer na toepassing 
van de prioriteringsmatrix het aantal honoreerbare aanvragen het beschikbare budget overstijgt, dan 
zal de commissie zorgdragen voor een evenwichtige spreiding over de verschillende kennishiaten.   

https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/impact-versterken/
http://www.zonmw.nl/relevantiecriteria
http://www.zonmw.nl/relevantiecriteria
https://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Corporate/Procedurebrochure_ZonMw_aanvragers_v3.pdf
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4 Procedure & Tijdpad 
 

Houd bij het schrijven van de aanvraag rekening met de volgende punten: 

− Schrijf uw aanvraag in het Engels. Uw aanvraag heeft maximaal 10 pagina's , lettergrootte 10, 
exclusief voorpagina en begroting. 

− Op de ZonMw-webpagina voorwaarden en financiën leest u aan welke voorwaarden uw aanvraag 
moet voldoen.  

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

− Reserveer een deel van uw projectbudget voor communicatie en implementatie. Neem dit op in de 
begroting bij de uitgewerkte subsidieaanvraag. 

− De volgende bijlage(n) zijn verplicht om toe te voegen: 

• Het aanvraagformulier 

• Het begrotingsformulier 

• Schriftelijke toelichting op de begroting 

• Wanneer er sprake is van samenwerking en/of sponsoring: een Letter of Commitment. 

− Wanneer een bijlage niet verplicht is wordt deze bijlage niet meegenomen bij de beoordeling van 
uw aanvraag. Uitzondering is een optionele bijlage waar figuren en/of tabellen aangeleverd 
worden. Deze bijlage maakt wel onderdeel uit van de beoordeling.  

 

4.1 Beoordelingsprocedure 
Voor de procedures voor de beoordeling van subsidieaanvragen verwijzen we u naar de infographic 
‘in 10 stappen subsidie aanvragen’ en naar de procedurebrochure aanvragers.  
 

4.2 Tijdpad 
Deadline indienen uitgewerkte subsidieaanvraag 30 september 2022, 14.00 uur 

Ontvangst commentaar referenten 14 oktober 2022, 10.00 uur 

Deadline indienen wederhoor 19 oktober 2022, 10.00 uur 

Besluit Begin november 2022 

Uiterlijke startdatum Begin december 2022 

 
Meer informatie 
Bekijk de programmapagina op de ZonMw-website; deze wordt regelmatig bijgewerkt. 
 

  

http://www.zonmw.nl/voorwaardenenfinancien
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Gezondheidsbescherming/Aanvraagbijlage_oversterfte.docx
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Corona/Begroting_COVID_NL_2022.xlsx
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/cofinanciering/subsidies-en-samenwerkingbijdragen-van-derden/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/hoe-werkt-subsidie-aanvragen/
http://www.zonmw.nl/procedurebrochure
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/coronavirus/onderzoek-naar-corona-en-covid-19/oversterfte/
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5 Indienen 
 

5.1 Indiening (via Mijn ZonMw) 
Projectideeën/ subsidieaanvragen kunnen uitsluitend door de hoofdaanvrager ingediend worden via 
het online indiensysteem van ZonMw (Mijn ZonMw). Sluitingsdatum voor het indienen van een 
uitgewerkte subsidieaanvraag is 30 september 2022, om 14.00 uur. 
 

5.2 Tips  
− ZonMw is overgestapt naar een ander online indiensysteem. Als u nog niet eerder met Mijn 

ZonMw heeft gewerkt moet u zich eerst registreren als 'Nieuwe gebruiker'.  

− Zie voor meer informatie de Handleiding Mijn ZonMw. 
 
Wij raden u aan om, voordat u uw aanvraag digitaal indient, een Word-versie van uw aanvraag te 
printen (via Mijn ZonMw) en na te lopen op onregelmatigheden. Vooral als u uw aanvraag eerst in 
Word heeft opgesteld en vervolgens naar Mijn ZonMw heeft gekopieerd, kan het voorkomen dat 
sommige tekens (zoals aanhalingstekens) niet goed worden omgezet. U kunt dit in Mijn ZonMw zelf 
corrigeren.  
 

5.3 Verklaring akkoord indienen uitgewerkte subsidieaanvraag 
De ‘Verklaring akkoord indienen uitgewerkte subsidieaanvraag’ moet ondertekend worden door de 
bestuurlijk verantwoordelijke en de hoofdaanvrager. De ondertekende verklaring kan toegevoegd 
worden aan de aanvraag in Mijn ZonMw of per mail naar ZonMw worden gestuurd via 
COVID19@zonmw.nl, ter attentie van Eva Blankwaard. De verklaring moet uiterlijk één week na 
indiening binnen zijn.  
 

5.4 Inhoudelijke vragen 
Neem voor inhoudelijke vragen contact op met: Klaske Bos, 070 3495080 of Tim Kruitbosch, 
0703495489 of per mail via COVID19@zonmw.nl. 
 

5.5 Technische vragen 
Neem voor technische vragen over het gebruik van het online indiensysteem van ZonMw contact op 
met de servicedesk: maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur, 070 349 51 76, 
servicedesk@zonmw.nl. Vermeld in uw e-mail uw telefoonnummer, zodat wij indien nodig contact met 
u kunnen opnemen.  
 

5.6 Downloads en links 
− Algemene subsidiebepalingen ZonMw 

− Infographic ‘in 10 stappen subsidie aanvragen’ 

− Procedurebrochure voor aanvragers 

− de ZonMw-webpagina Relevantiecriteria. 

− Voorwaarden en financiën 

− Subsidies en Samenwerking/bijdragen van derden 

− Vrijstellingverordeningen staatssteun. 

− FAIR data en datamanagement 

− Open Access 

− Tien principes MVL 

− Impact versterken 
Handleiding Mijn ZonMw 

− Verklaring akkoord indienen uitgewerkte subsidieaanvraag 

− Programmapagina Oversterfte 

− Beleidsregel toegang instellingen tot microdata CBS 
 

 

5.7 Overige bijlagen subsidieoproep 
− Onderzoeksagenda ‘oversterfte in de periode 2020-2021’ 

− Aanvraagformulier 

− Begrotingsformulier 

https://mijn.zonmw.nl/register/?return_url=%2F
https://mijn.zonmw.nl/
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/mijn-zonmwprojectnet/
https://www.zonmw.nl/fileadmin/user_upload/verklaring-akkoord-indienen-uitgewerkte-subsidieaanvraag-2.pdf
mailto:servicedesk@zonmw.nl
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Corporate/Subsidies/20220308_Algemene_subsidiebepalingen_ZonMw_per_1_april_2022__002_.pdf
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/hoe-werkt-subsidie-aanvragen/
http://www.zonmw.nl/procedurebrochure
http://www.zonmw.nl/relevantiecriteria
http://www.zonmw.nl/voorwaardenenfinancien
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/cofinanciering/subsidies-en-samenwerkingbijdragen-van-derden/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/voorwaarden-en-financien/vrijstellingsverordeningen-staatssteun/
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/open-science/fair-data-en-datamanagement/
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/open-science-fair-data/open-access/
https://www.nfu.nl/sites/default/files/2020-10/Tien_Principes_MVL.pdf
http://www.zonmw.nl/impactversterken
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/mijn-zonmwprojectnet/
https://www.zonmw.nl/fileadmin/user_upload/verklaring-akkoord-indienen-uitgewerkte-subsidieaanvraag-2.pdf
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/coronavirus/onderzoek-naar-corona-en-covid-19/oversterfte/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0045454
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Gezondheidsbescherming/Aanvraagbijlage_oversterfte.docx
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Corona/Begroting_COVID_NL_2022.xlsx

