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DOEL SUBSIDIEOPROEP 
Het doel van het NWO-Talentprogramma is het verstrekken van persoonsgerichte stimulering in 
verschillende carrièrefasen van getalenteerde, gepromoveerde onderzoekers. Het scheppen van 
creatieve ruimte voor avontuurlijke, talentvolle, baanbrekende onderzoekers om onderzoek naar hun 
keuze te doen én het behouden van deze onderzoekers voor het wetenschappelijk onderzoek staat 
centraal in het NWO-Talentprogramma. Met een persoonsgebonden subsidie kunnen onderzoekers 
een eigen vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen die een structurele inbedding kan krijgen binnen 
een onderzoeksinstelling. 
 
RANDVOORWAARDEN  
Vidi aanvragen in het domein van Zorgonderzoek en Medische Wetenschappen worden behandeld 
door ZonMw. Aanvragen kunnen uitsluitend elektronisch en conform de richtlijnen worden ingediend 
via Mijn ZonMw. ZonMw maakt om deze reden gebruik van een aangepast aanvraagformulier. Wij 
verzoeken u vriendelijk om uitsluitend van dit aanvraagformulier gebruik te maken. Onderdelen van 
het reguliere NWO aanvraagformulier zijn bij ZonMw opgenomen in het elektronische 
aanvraagformulier in Mijn ZonMw.  
 
De sluitingsdatum voor het indienen van uitgewerkte aanvragen is 4 Oktober 2022, 14:00 uur (CEST)  
 
De ZonMw subsidieoproep bevat een verkorte weergave van de NWO Call for proposals. Voor een 
volledig overzicht van de voorwaarden en de procedure van de Vidi ronde 2022 verwijzen wij u naar 
de Call for proposals NWO-Talentprogramma Vidi 2022, te vinden op de website van NWO en onder 
“Voorbereiden” en dan “Downloads van uw aanvraag”.  
 
Wie kan subsidie aanvragen 
Aanvragen kunnen worden ingediend door gepromoveerde onderzoekers met of zonder (vast) 
dienstverband, afkomstig uit binnen- of buitenland. De aanstelling vindt plaats bij een van de 
ontvangende onderzoeksinstellingen (zie paragraaf 3.1 Call for proposals NWO-Talentprogramma Vidi 
2022). NWO vraagt kandidaten om een 'inbeddingsgarantie' (zie paragraaf 3.3.1 Call for proposals 
NWO-Talentprogramma Vidi 2022). 
 
Kandidaten die een Vidi-aanvraag willen indienen, kunnen dit vanaf drie jaar tot maximaal acht jaar na 
hun promotie doen. De Vidi-ronde 2022 staat open voor onderzoekers die op 1 oktober 2022 
maximaal acht jaar geleden gepromoveerd zijn. 
 
Het is mogelijk om verlenging te krijgen van de gestelde grenzen aan het aantal jaren na de promotie. 
De genoemde maximumtermijn kan door NWO worden verlengd als er sprake is van langdurig verlof 
in verband met ziekte, ouderschap, zwangerschap, of opleiding tot klinisch specialist. Om verlenging 
aan te vragen dient de aanvrager vóór indiening altijd contact op te nemen met de coördinator van het 
NWO-Talentprogramma (talent@nwo.nl). Een verzoek voor verlenging wordt alleen in behandeling 
genomen indien de vereiste formele documenten zijn bijgevoegd (zie paragraaf 3.4.2 Call for 
proposals NWO-Talentprogramma Vidi 2022). 
 
Aanvullende voorwaarden 
Voor de beoordeling van de aanvragen gelden verder de volgende aanvullende voorwaarden: 

a. Aanvragen worden gedaan door individuele onderzoekers (niet door duo’s of (onderzoeks-) 
groepen). 

b. Een aanvrager mag: 
• maximaal één aanvraag indienen in de Vidi–ronde 2022; 
• niet voor meerdere subsidievormen binnen het NWO-Talentprogramma tegelijkertijd het 

aanvraagproces doorlopen; 
• voor Vidi maximaal twee keer een aanvraag indienen. Indien een in behandeling genomen 

aanvraag tijdens het beoordelingsproces wordt ingetrokken door de aanvrager, telt deze 
indiening mee voor het maximum aantal indieningen per aanvrager. 

c. Onderzoekers die eerder een aanvraag toegewezen zagen in een bepaalde subsidievorm 
binnen de Vernieuwingsimpils en/of het Talentprogramma mogen daarna voor diezelfde 
subsidievorm niet opnieuw indienen. 
 

https://www.nwo.nl/calls/nwo-talentprogramma-vidi-zorgonderzoek-en-medische-wetenschappen-zonmw-2022
mailto:talent@nwo.nl
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d. Een onderzoeker mag maximaal 24 maanden voor de geplande einddatum van een lopende 
Vernieuwingsimpuls/Talentprogrammasubsidie een aanvraag voor een volgende 
subsidievorm binnen het NWO-Talentprogramma indienen. 
 

Voor meer informatie over bijvoorbeeld de extensieregeling verwijzen wij u naar de Call for proposals 
NWO-Talentprogramma Vidi 2022 (zie downloads en links). 
 
Welk bedrag kan aangevraagd worden 
Voor een Vidi-project is financiering beschikbaar van maximaal 800.000 euro voor een periode van vijf 
jaar. Als het voorgestelde onderzoek korter van duur (in maanden) is, wordt dit maximum bedrag 
evenredig teruggebracht.  
 
Voor meer informatie, zie de Call for Proposals NWO-Talentprogramma Vidi 2022 (zie downloads en 
links).  
 
BEOORDELINGSCRITERIA  
Ingediende aanvragen in het kader van het Vidi -programma worden beoordeeld aan de hand van een 
aantal criteria die uitgebreid zijn beschreven in de Call for proposals Vidi 2022 (zie downloads en 
links). 
 

1. Kwaliteit en innovatief karakter van het onderzoeksvoorstel (40%) 
2. Wetenschappelijke en/of maatschappelijke impact (20%) 
3. Kwaliteit van de onderzoeker (40%) 

 
PROCEDURE & TIJDPAD 
Aanvragen kunnen uitsluitend en conform de richtlijnen worden ingediend via het online 
indiensysteem van ZonMw (Mijn ZonMw). Sluitingsdatum voor het indienen is 4 Oktober 2022, 14.00 
uur CEST.  
 
ZonMw maakt gebruik van een aangepast aanvraagformulier. Wij verzoeken u vriendelijk om 
uitsluitend van dit aanvraagformulier gebruik te maken. Onderdelen van het reguliere NWO 
aanvraagformulier zijn bij ZonMw opgenomen in het elektronische aanvraagformulier in Mijn ZonMw. 
 
Beoordelingsprocedure 
Voor een volledig overzicht van de voorwaarden en de procedure van de Vidi ronde 2022 verwijzen 
wij u naar de Call for proposals NWO-Talentprogramma Vidi 2022 (zie downloads en links). 
 
Indicatief Tijdpad 
 
Deadline indienen uitgewerkte subsidieaanvraag 4 Oktober 2022, 14.00 uur (CEST) 
Ontvankelijkheid** 4 Oktober 2022 – 25 Oktober 2022 
Raadplegen referenten en reacties kandidaten 
op referentenrapporten 

Maart 2023 

Interviews April/Mei 2023 
Besluitvorming Juni 2023 

 
**De eerste stap in de beoordelingsprocedure is een toets of de volledige aanvraag in behandeling 
genomen kan worden. Hiervoor worden de voorwaarden zoals beschreven in hoofdstuk 3 van de call 
for proposals toegepast. Binnen de ontvankelijkheidsperiode kunnen wij mogelijk contact met u 
opnemen. U dient hiervoor per mail bereikbaar te zijn. 
 
Meer informatie 
Houd de NWO Talentprogramma op de NWO-website in de gaten, deze wordt regelmatig bijgewerkt. 
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INDIENEN 
 
Indiening (via Mijn ZonMw) 
Aanvragen kunnen uitsluitend en conform de richtlijnen worden ingediend via het online 
indiensysteem van ZonMw (Mijn ZonMw). Sluitingsdatum voor het indienen is 4 Oktober, om 14.00 
uur CEST. 
 
ZonMw maakt gebruik van een aangepast aanvraagformulier. Wij verzoeken u vriendelijk om 
uitsluitend van dit aanvraagformulier gebruik te maken. Onderdelen van het reguliere NWO 
aanvraagformulier zijn bij ZonMw opgenomen in het elektronische aanvraagformulier in Mijn ZonMw. 
 

• Maak een account aan in Mijn ZonMw 
• Selecteer NWO-Talentprogramma Vidi 2022 
• Vul de informatie in Mijn ZonMw in 
• Download de benodigde formulieren (verplichte bijlages zijn het aanvraagformulier en de 

inbeddingsgarantie) 
• Mijn ZonMw vereist dat bij elk project onder de kop ‘Project members’ een Main applicant, en 

een Administrative responsible person worden opgegeven.  
• Sla de formulieren op als pdf en upload deze in Mijn ZonMw 
• Rond de online aanvraag af en dien in (vergeet niet om eerst de begrotingsmodule [4.1 

Samenvatting van de begroting] in Mijn ZonMw in te dienen voordat u de aanvraag in zijn 
geheel indient) 

• Het is niet nodig om een afgedrukte en ondertekende subsidieaanvraag in te sturen 
 
TIPS  
- ZonMw is overgestapt naar een ander digitaal indiensysteem. Als u nog niet eerder met Mijn 

ZonMw heeft gewerkt dient u zich eerst te registreren als 'Nieuwe gebruiker'.  
- Zie voor meer informatie de toelichtingen in Mijn ZonMw en de Handleiding Mijn ZonMw. 
 
Wij raden u aan om, voordat u uw aanvraag digitaal indient, een Word versie van uw aanvraag uit 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.  
 
Inhoudelijke vragen 
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Oliver Stockhammer, +31 (0)70 349 50 17. Ook 
kunt u mailen naar vidi@zonmw.nl. 
 
Technische vragen 
Bij technische vragen over het gebruik van het online indiensysteem van ZonMw (Mijn ZonMw) kunt u 
contact opnemen 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 u eventueel kunnen 
terugbellen. 
 
Downloads en links 

• Vidi 2022 | Call for Proposals NL / EN 
• Vidi 2022 | Application form ZonMw format 
• Vidi 2022 | Embedding guarantee NL / EN 
• Vidi 2022 | Statement exceeding budget NL / EN 
• Vidi 2022 | Guidelines expenditures and financial account NL / EN 
• Vidi 2022 | FAQ NL / EN 
• Vidi 2022 | Non-referees 

 
 
 
 

https://mijn.zonmw.nl/register/?return_url=%2F
https://mijn.zonmw.nl/register/?return_url=%2F
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Corporate/Over_ZonMw/Handleiding_MijnZonMw.pdf
mailto:vidi@zonmw.nl
mailto:servicedesk@zonmw.nl
https://www.nwo.nl/sites/nwo/files/media-files/1.%20Vidi%202022%20Call%20for%20Proposals%20NL.pdf
https://www.nwo.nl/sites/nwo/files/media-files/Engelse%20Vidi%20Call%20for%20Proposals%202022.pdf
https://www.nwo.nl/sites/nwo/files/media-files/2.%20ZonMw%20NWO%20Vidi%20application%20form%202022%20-%20ZonMw.docx
https://www.nwo.nl/sites/nwo/files/media-files/3.%20Vidi%20inbeddingsgarantie%20NL%202022_0.pdf
https://www.nwo.nl/sites/nwo/files/media-files/3E.%20Embedding%20guarantee%20Eng_0.docx
https://www.nwo.nl/sites/nwo/files/media-files/4.%20Vidi%20verklaring%20overschrijding%20subsidiebedrag%20ronde%202022_0.docx
https://www.nwo.nl/sites/nwo/files/media-files/4E.%20Vidi%20statement%20exceeding%20%20maximum%20funding%202022.docx
https://www.nwo.nl/sites/nwo/files/media-files/5.%20Richtlijnen%20bestedingen%20en%20verantwoording%202022.pdf
https://www.nwo.nl/sites/nwo/files/media-files/5E.%20Guidelines%20for%20the%20design%20of%20expenditures%20and%20financial%20accounting%20reports%20for%20NWO%20Talent%20Programmes%202022.pdf
https://www.nwo.nl/sites/nwo/files/media-files/6.%20FAQ%20jan%202022%20-%20NL.pdf
https://www.nwo.nl/sites/nwo/files/media-files/6E.%20FAQ%20jan%202022%20-%20EN.pdf
http://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Fundamenteel/Vidi_2021/Non_referees.docx
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NWO-Talentprogramme Vidi 2022  
Health Research and Development (ZonMw)  
NOTE: The original Dutch-language text of the call for proposals is the authoritative version. 
Where the English-language text is open to a different interpretation, no additional rights may 
be derived from it. 
 
NWO-Talentprogramme – Vidi 2022 
 
Published:   28 July 2022 
Deadline:   4 October 2022, 14.00 hrs (CEST) 
 
Vidi applications in the field of Health Research and Medical Sciences are handled by ZonMw. 
Applications can only be submitted electronically and in accordance with the guidelines using Mijn 
ZonMw. For this reason ZonMw uses an adapted application form. We kindly ask you to only use this 
application form. Parts of the regular NWO application form are included in the electronic application 
form in My ZonMw. 
 
Deadline for submission of Vidi proposals is 4 October 2022, 14:00 hrs (CEST) 
 
For a complete overview of the conditions and procedure of the Vidi round 2022, please refer to the 
Call for proposals NWO Talent Programme Vidi 2022, which can be found on the NWO website under 
“Prepare” and then “Downloads”. 
 
Who can apply 
Applications can be submitted by candidates who have obtained their PhD, irrespective of whether 
they hold tenured positions and of whether they come from the Netherlands or abroad. The 
appointment will be at one of the host research institutions (section 3.1 Call for proposals NWO-Talent 
Programme Vidi 2022). NWO will ask candidates for an 'embedding guarantee'. (section 3.3.1 Call for 
proposals NWO-Talent Programme Vidi 2022) 
 
Career deadline 
Vidi applicants must have obtained their doctorate within the last eight years. The 2022 Vidi round is 
open to researchers who meet this criterion on 1 October 2022.  
 
In the case of care responsibilities, pregnancy, illness or training to become a clinical specialist, it is 
possible to receive an extension to the number of years after the PhD graduation. An applicant who 
wishes to request an extension must always contact the Talent Programme coordinator 
(talent@nwo.nl) before the application is submitted. A request for an extension will only be considered 
if it is accompanied by the required formal documents (section 3.4.2 Call for proposals NWO-Talent 
Programme Vidi 2022). 
 
Additional conditions 
The following additional conditions apply to the assessment of applications:  

a. Applications must be submitted by individual researchers (not by pairs or groups of 
researchers or by research teams).  

b. A candidate may:  
• submit a maximum of one application in the Vidi 2022 round;  
• enter the application process for the NWO Talent Programme for no more than one type of 

grant at a time;  
• submit a Vidi application no more than twice. If an application that has been admitted to 

the selection process is withdrawn by the applicant, this submission still counts towards 
the maximum number of submissions per applicant.  

https://www.nwo.nl/en/calls/nwo-talent-programme-vidi-health-research-and-development-zonmw-2022
mailto:talent@nwo.nl
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c. Researchers who have previously received a particular type of grant under the Talent 
Programme may not apply again for the same kind of grant.  

d. A researcher in receipt of a current award under the NWO-Talent Programme may submit an 
application for a following type of grant no more than 24 months before the planned end date 
of the current grant.  

 
For additional information on the extension clause, please see Call for Proposals Vidi NWO-Talent 
Programme 2022 
 
What can be applied for 
The maximum amount for a Vidi project is 800,000 euros for a period of five years. If the proposed 
research is of shorter duration (in months), the maximum amount will be reduced accordingly. 
 
*For additional information, please see Call for Proposals Vidi 2022 
 
Criteria for the proposal 
All proposals will be assessed against the following criteria: 
 

1. Quality and innovative character of the proposed research (40%) 
2. Scientific and/or societal impact (20%) 
3. Quality of the researcher (40%) 

 
Indicative timetable 

Deadline for submission of Vidi proposals 4 October 2022, 14:00 uur (CEST) 
Eligibility** 4 October 2022 - 25 October 2022 
Consulting of referees and candidates’ rebuttals March 2023 
Interviews April/May 2023 
Decisions by NWO domain boards June 2023 

 
**The first step in the assessment procedure is an assessment of whether the application is eligible. 
To this end, the conditions as described in chapter 3 of the call for proposals are applied. We may 
contact you within the eligibility period. You will be contacted by e-mail. 
 
Submission (in Mijn ZonMw) 

• Create a Mijn ZonMw account. 
• Select NWO-Talentprogramma Vidi 2022. 
• Fill in the required information. 
• Download the necessary documents. Compulsory attachments are the application form and 

embedding guarantee. 
• Save the application form as a pdf file and upload it to Mijn ZonMw. 
• Complete the online application and submit (don't forget to first submit the budget module [4.1 

Summary of the budget] in My ZonMw before you submit the application as a whole). 
 
Tips 

• Mijn ZonMw is a new application system. We strongly encourage applicants to start entering 
their application details early, preferably at least one week before the deadline. This ensures 
that possible mistakes or technical problems will not impair the submission of your proposal on 
time. If you encounter problems or have any questions please consult the Mijn ZonMw manual 
or contact ZonMw as soon as possible via our Servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.  

• If you have never worked with ‘MijnZonMw’ before, you must first create a new personal 
account, even if you have created an account in ProjectNet before. Consult the manual to 
create the account 

• You can save your progress in Mijn ZonMw. Applications which have been submitted cannot 
be altered anymore, even if the deadline has not yet passed. 

• Mijn ZonMw requires under the header Project Members the registration of a Main applicant 
and Administrative responsible person for every project.  

https://mijn.zonmw.nl/register/?return_url=%2F
https://www.zonmw.nl/en/news-and-funding/funding/my-zonmwprojectnet/
mailto:servicedesk@zonmw.nl
https://www.zonmw.nl/en/news-and-funding/funding/my-zonmwprojectnet/
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• If you have produced parts of your application as a Word document you should be aware that 
some text, especially symbols (such as quotation marks), may not be converted properly when 
copied to Mijn ZonMw. These irregularities cannot be corrected in Mijn ZonMw. You are 
therefore advised, before submitting your application online, to print a ‘print form’ of your 
application and check it for any irregularities. If necessary you can make revisions in Mijn 
ZonMw yourself. 

 
Content questions 
For content related questions, please contact Oliver Stockhammer, +31 (0)70 349 50 17. Or send us 
an email via vidi@zonmw.nl. 
 
Technical questions 
If you experience any (technical) problems with Mijn ZonMw you contact the helpdesk by telephone 
from Monday to Friday, 08.00-17.00, on +31 (0)70 349 5176 or mail your questions to 
servicedesk@zonmw.nl. Please include your telephone number so that our support staff can call you if 
necessary. 
 
Downloads 

• Vidi 2022 | Call for Proposals NL / EN 
• Vidi 2022 | Application form ZonMw format 
• Vidi 2022 | Embedding guarantee NL / EN 
• Vidi 2022 | Statement exceeding budget NL / EN 
• Vidi 2022 | Guidelines expenditures and financial account NL / EN 
• Vidi 2022 | FAQ NL / EN 
• Vidi 2022 | Non-referees 

 

mailto:vidi@zonmw.nl
mailto:servicedesk@zonmw.nl
https://www.nwo.nl/sites/nwo/files/media-files/1.%20Vidi%202022%20Call%20for%20Proposals%20NL.pdf
https://www.nwo.nl/sites/nwo/files/media-files/Engelse%20Vidi%20Call%20for%20Proposals%202022.pdf
https://www.nwo.nl/sites/nwo/files/media-files/2.%20ZonMw%20NWO%20Vidi%20application%20form%202022%20-%20ZonMw.docx
https://www.nwo.nl/sites/nwo/files/media-files/3.%20Vidi%20inbeddingsgarantie%20NL%202022_0.pdf
https://www.nwo.nl/sites/nwo/files/media-files/3E.%20Embedding%20guarantee%20Eng_0.docx
https://www.nwo.nl/sites/nwo/files/media-files/4.%20Vidi%20verklaring%20overschrijding%20subsidiebedrag%20ronde%202022_0.docx
https://www.nwo.nl/sites/nwo/files/media-files/4E.%20Vidi%20statement%20exceeding%20%20maximum%20funding%202022.docx
https://www.nwo.nl/sites/nwo/files/media-files/5.%20Richtlijnen%20bestedingen%20en%20verantwoording%202022.pdf
https://www.nwo.nl/sites/nwo/files/media-files/5E.%20Guidelines%20for%20the%20design%20of%20expenditures%20and%20financial%20accounting%20reports%20for%20NWO%20Talent%20Programmes%202022.pdf
https://www.nwo.nl/sites/nwo/files/media-files/6.%20FAQ%20jan%202022%20-%20NL.pdf
https://www.nwo.nl/sites/nwo/files/media-files/6E.%20FAQ%20jan%202022%20-%20EN.pdf
http://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Fundamenteel/Vidi_2021/Non_referees.docx
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