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DOEL OPDRACHT 
Deze opdracht is gericht op het opzetten en uitvoeren van een service desk ethiek en recht. 
 
Doelen van de service desk: 
• Een nationaal, breed gedragen, expertisecentrum waar bestaande en nieuwe veel voorkomende 

praktische ethische en juridische vragen samenhangend met onderzoek naar en implementatie 
van Next Generation Sequencing en personalised medicine (hierna te noemen ‘vragen) worden 
beantwoord en gemonitord. 

• Antwoorden op deze vragen zo snel mogelijk bruikbaar en breed beschikbaar maken voor 
onderzoekers, zorgverleners, onderzoekers en  beleidsmakers  

 
ACHTERGROND 
Het Personalised Medicine programma wil een structurele bijdrage leveren aan de zorgverlening van 
de toekomst, waarin iedere patiënt kan rekenen op een therapie die voor hem/haar op maat is 
afgestemd. Het heeft als doel het waarborgen van een doelmatige implementatie van Personalised 
Medicine in de Nederlandse gezondheidszorg, onder andere door samenwerking te stimuleren, het 
gebruik van proces standaarden te stimuleren en door de (kosten)effectiviteit van diagnostiek en 
behandeling te bestuderen. 
Meer informatie over de achtergrond, doelstellingen en organisatie van het Personalised Medicine 
programma vindt u in de Programmatekst. 
 
In 2013 is door een groep van Nederlandse experts, bestaande uit o.a. pathologen, oncologen, 
genetici en Zorginstituut Nederland in een implementatiedocument beschreven wat de uitdagingen en 
vragen zijn voor als het gaat over de algemene (geneeskundig specialisme aspecifieke) 
implementatievereisten van Personalised Medicine. 
 
Eén van de uitdagingen en mogelijkheden voor verbetering die door en voor het veld werden 
geïdentificeerd in het implementatiedocument, betreft de omgang door zorgverleners met de ethische 
en juridische vraagstukken die samenhangen met zowel het wetenschappelijk onderzoek naar als de 
implementatie van deze nieuwe vorm van diagnostiek en behandeling. Het adresseren van deze 
uitdaging is onderdeel van het Personalised Medicine programma. 
 
Dit onderdeel gaat via twee routes uitgevoerd worden: 

1. Ethisch en juridische service desk: een ethische en juridische service desk waar 
onderzoekers antwoorden kunnen krijgen over het omgaan met actuele vraagstukken in de 
dagelijkse praktijk van het personalized medicine onderzoek. Al naar gelang de complexiteit 
van de vragen kunnen deze met verschillende niveaus van expertise worden behandeld.  

2. Onderzoeksconsortium: een onderzoeksconsortium dat zich gaat bezighouden met de 
vraagstukken die nader (langer lopend) onderzoek vereisen. Deze vragen kunnen zowel 
voortkomen uit reeds bestaande rapporten of publicaties, als bovenkomen via de service 
desk. 

Dit offertetraject betreft route 1: de service desk functie. 
 
VOORWAARDEN  
Deze opdracht is gericht op het opzetten en uitvoeren van een nationaal functionerende, breed 
gedragen, service desk in de periode 2017-2021 die onderzoekers binnen de Nederlandse 
gezondheidszorg uniforme antwoorden kan geven op de meest voorkomende vragen die gepaard 
gaan met onderzoek naar en implementatie van Next Generation Sequencing en personalised 
medicine. De uitvoering van de opdracht dient uiterlijk september 2017 te starten. 

- Na 2021 is geen financiering meer beschikbaar en moet de service desk ingebed zijn in een 
bestaande, duurzame organisatiestructuur. 

- Doelgroepen van de service desk: 
• onderzoekers o.a. vanuit de GGG-personalised medicine projecten 
• beleidsmakers 
• subsidiegevers 

https://www.zonmw.nl/uploads/tx_vipublicaties/140827_Programmatekst_Personalised_Medicine.pdf
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• kennisorganisaties 
- Bestaande veelvoorkomende vragen worden in kaart gebracht, de essentiële vragen, uit deze 

inventarisatie worden beantwoord 
- Nieuwe vragen die gedurende de looptijd binnen komen worden beantwoord, in kaart 

gebracht en eventueel gebundeld  
- Beantwoording van de vragen vindt plaats  binnen een termijn die van een service desk 

verwacht mag worden   
- Er wordt een lijst aangemaakt met meest voorkomende vragen en uniforme antwoorden, deze 

wordt gepubliceerd en wanneer nodig aangepast gedurende de looptijd.  
- Er wordt bekendheid gegeven aan deze landelijk functionerende service desk; op relevante 

NL symposia wordt aandacht besteed aan service desk en worden belangrijkste vragen en 
antwoorden gepresenteerd (inspanningsverplichting) 

- Service desk wordt ingebed in reeds bestaande structuren 
- Er is toegang tot voldoende expertise op verschillende niveaus om eenvoudige dan wel meer 

ingewikkelde vragen adequaat te kunnen beantwoorden, binnen redelijke termijn (termijn dient 
direct teruggekoppeld te worden aan vragensteller).  

- De helpdesk technisch en operationeel goed ingericht en kwaliteitsparameters zoals 
doorlooptijden en klanttevredenheid worden gemonitord 

- Het project moet uiterlijk september 2017 starten 
- Jaarlijks wordt een voortgang van de opdracht gerapporteerd waarin: 

• Overzicht wordt gegeven van frequently asked questions en antwoorden  
• Overzicht wordt gegeven van frequentie aan binnengekomen vragen, reactietijd, etc. 
• financieel overzicht wordt gegeven inclusief personele kosten 

- Een rapportage (na 2 jaar) van de opdracht beschrijft het gehele proces van opbouw en 
uitvoering, inclusief lessons-learned, hoe voortbestaan van de service desk georganiseerd is 
(en gefinancierd wordt). 

 
Op opdrachten vanuit ZonMw zijn de ARVODI voorwaarden van toepassing ARVODI 
 
Wie kan aanvragen 
De projectleider moet in dienst zijn van een Nederlandse kennisinstelling. Uit de projectbeschrijving 
dient duidelijk naar voren te komen dat de inzet van publieke middelen gerechtvaardigd is en waarom 
het project niet geheel of gedeeltelijk door andere partijen, bijvoorbeeld in het kader van de geldende 
verplichtingen, wordt opgepakt of gefinancierd. Uiteraard dienen de voorstellen en aanvragers te 
voldoen aan de ZonMw subsidievoorwaarden en mogen ingediende projecten niet leiden tot 
staatssteun, die bij de Europese Commissie moet worden aangemeld.  
 
Welk bedrag kan aangevraagd worden 
Voor het inrichten en operationeel zijn van de service desk kan een maximum bedrag van €110.000 
(inclusief BTW) aan financiering worden aangevraagd.  
De offerte bevat een realistische en overtuigende onderbouwing van het budget. De insteek is om één 
project met een looptijd van maximaal 2 jaar te honoreren, waarna de opdracht geëvalueerd wordt.  
Bij een positieve evaluatie na 2 jaar (september 2019), wordt een eventuele vervolgfinanciering 
overwogen (maximaal 95.000 € voor maximaal 2 jaar, waarna de servicedesk wat betreft financiering 
ingebed dient te zijn in een bestaande, duurzame organisatiestructuur). 
U moet duidelijk maken dat de inzet van publieke middelen gerechtvaardigd is.  
 
 
BEOORDELINGSCRITERIA  
De offertes worden beoordeeld naar aanleiding van de onderstaande gestelde voorwaarden voor de 
opdracht. De offerte beschrijft een plan van aanpak, tijdlijnen en toelichting op de begroting waarin 
kosten, inclusief die voor de betrokken experts, worden gespecificeerd. 

In de offerte moeten tenminste de volgende vragen worden beantwoord: 
• Hoe wordt de service desk opgebouwd en uitgevoerd? Beschrijf ook de governance van de 

service desk. 

https://www.zonmw.nl/fileadmin/user_upload/arvodi-2016.pdf
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• Hoe wordt aangesloten bij bestaande kennis (o.a. bestaande rapporten, publicaties) en 
infrastructuren? 

• Welke partijen en experts zijn betrokken? Wat is hun expertise? Hoe wordt de onderlinge 
afstemming en samenwerking georganiseerd? Hoe wordt hun beschikbaarheid georganiseerd en 
gefinancierd? 

• Hoe worden de reeds bestaande en nieuwe vragen in kaart gebracht? 
• Hoe vindt de kwaliteitscontrole van de beantwoording plaats? 
• Hoe wordt beantwoording van vragen geprioriteerd (essentie, complexiteit, haalbaarheid 

beantwoording) 
• Hoe wordt ervoor gezorgd dat de beantwoording binnen een redelijke termijn plaats vindt?  
• Op welke manier wordt ervoor gezorgd dat de antwoorden naar de vragensteller en breder 

worden gecommuniceerd? 
• Hoe wordt de service desk bekend gemaakt en beheerd? 

 
PROCEDURE & TIJDPAD 
Bij het schrijven van de subsidieaanvraag dient rekening gehouden te worden met de volgende 
punten: 
• Schrijf uw offerte in het Nederlands. 
• Indiening offerte conform de vereisten van dit offertetraject 
• Ontvankelijkheidscheck ZonMw. Zo wordt gecontroleerd of uw offerte binnen de gestelde 

randvoorwaarden past.  
• Beoordeling door twee referenten en eventuele voorstellen voor aanpassing; 
• Besluit ZonMw.  

 
 
Tijdpad 
Deadline indienen offerte 16-5-2017; 14.00 uur 
Ontvangst commentaar referenten 31-05-2017 
Deadline indienen wederhoor 15-06-2017  
Besluit Begin juli 2017 
Uiterlijke startdatum 1-9-2017 

 
 
INDIENEN 
 
Indiening (via ProjectNet) 
Offertes kunnen uitsluitend elektronisch worden ingediend via het elektronisch indiensysteem van 
ZonMw (ProjectNet). De offerte beschrijft in eigen format een plan van aanpak, tijdlijnen en begroting 
waarin kosten, inclusief die voor de betrokken experts, worden gespecificeerd. Tevens moet verplicht 
een bijlage met een Nederlandstalige begroting in ZonMw format ingediend worden.  
 
Bij het indienen van uw aanvraag in ProjectNet dient u de volgende bijlagen (pdf) te uploaden: 
• De offerte; 
• Een Engelstalige begroting:  

o Gebruik het juiste Nederlandstalige Excel-format: Academische instellingen of Overige 
instellingen (zie Voorwaarden en financiën, onderdeel Financiën, kopje Downloads); 

o Gebruik de juiste salaristabel: NFU, VSNU of eigen tarief; 
o Let erop dat duidelijk is hoeveel de totale begroting van uw project bedraagt, welk deel u 

aan ZonMw vraagt en welk deel cofinanciering en/of financiering door de eigen instelling 
betreft.  

o Reserveer een deel van uw projectbudget voor communicatie en implementatie. Neem dit 
op in uw begroting.  

 
Let op: De aanvrager kan bij een opdracht alleen verplichte bijlagen toevoegen. Andere bijlagen 
worden niet meegenomen bij de beoordeling van uw offerte.  
 

http://www.zonmw.nl/nl/subsidies/voorwaarden-en-financien/
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Sluitingsdatum voor het indienen is dinsdag 16 mei, 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 offerte 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.  
 
Inhoudelijke vragen 
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met: Ilse Custers (programmasecretaris), 070 349 
5300, geneesmiddelen@zonmw.nl  
 
Technische vragen 
Bij technische vragen over het gebruik van het elektronisch indiensysteem van ZonMw (ProjectNet) 
kunt u contact opnemen met de helpdesk: 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: 
• ARVODI 
• Begroting (ZonMw format) 
• Algemene subsidiebepalingen ZonMw 
 

http://www.zonmw.nl/Toelichtingprojectnet
mailto:geneesmiddelen@zonmw.nl
mailto:projectnet@zonmw.nl
https://www.zonmw.nl/fileadmin/user_upload/arvodi-2016.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/user_upload/arvodi-2016.pdf
http://www.zonmw.nl/voorwaardenenfinancien
https://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Corporate/Algemene-subsidiebepalingen-ZonMw_per_1_juli_2013.pdf
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