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DOEL SUBSIDIEOPROEP 
Binnen het ZonMw dementieprogramma Memorabel is de afgelopen jaren veel onderzoek verricht. 
Het doel van het Memorabel programma was om (1) het ontstaan van dementie beter te begrijpen en 
te voorkomen en (2) het stimuleren van doelmatige instrumenten, interventies, zorgmodellen en 
innovaties. Dit laatste om de zorglast te verminderen die samenhangt met het toenemende aantal 
mensen met dementie. In een brief aan de Tweede kamer (dd. 21 september 2020) heeft de Minister 
van VWS een voortzetting van dementieonderzoek aangekondigd via een stimuleringsprogramma. In 
vervolg op het onderzoeksprogramma Memorabel zal ZonMw van 2021 tot 2030 een nieuw 
dementieonderzoeksprogramma gaan uitvoeren. 

Het nieuwe dementieonderzoeksprogramma richt zich op het hele Koninkrijk der Nederlanden. Het 
Caribisch deel van het Koninkrijk1 is onderdeel hiervan. Het doel van deze subsidieoproep is om de 
kwaliteit van dementiezorg voor mensen met dementie en hun naasten in dit gebied te verbeteren. Om 
de lokale organisatie en infrastructuur van dementiezorg te versterken en duurzaam te borgen, richt 
deze subsidieoproep zich op een samenwerking tussen de ‘bovenwindse’ eilanden (Saba, Sint 
Eustatius, Sint Maarten) en de ‘benedenwindse’ eilanden (Aruba, Bonaire, Curaçao).  

ZonMw nodigt een nog te vormen samenwerkingsverband uit een aanvraag in te dienen. Het 
samenwerkingsverband betrekt relevante partijen binnen de dementiezorg in het Caribisch deel van 
het Koninkrijk. In deze subsidieronde kan subsidie worden aangevraagd voor actieonderzoek binnen 
het dementieveld. Bij actieonderzoek gaat het zowel om onderzoek als implementatie. Een nauwe 
samenwerking tussen praktijk, mensen met dementie en naasten, mantelzorgers, overheid en 
onderzoek is hierbij vereist.  

Inhoudelijke focus van deze subsidieronde 
De subsidieoproep richt zich op de dementiezorg in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Er dient 
aansluiting te zijn bij reeds lopende lokale initiatieven op dementiezorg en dementieondersteuning in 
de regio. Indien er een lokaal dementieplan is opgesteld, dient men hierop aan te sluiten. Zie o.a. het 
Nationaal beleidsplan dementie Bonaire. De projectgroep dient in de aanvraag aandacht te besteden 
aan de volgende onderwerpen: 

- Bijscholing (psychogeriatrische opleidingen) van zorgpersoneel dat werkt met mensen met 
dementie. Hoe kunnen opleidingen beter georganiseerd worden zodat zorgpersoneel concrete 
handvaten kan worden geboden, ter verbetering van de huidige dementiezorg.

- In hoeverre de huidige dementieondersteuning (zowel via zorginstellingen als zorg in de 
thuissituatie) aansluit op de behoeften en wensen van mensen met dementie en hun naasten. 
Hoe zijn hier verbeteringen in aan te brengen.

- Een inventarisatie van de huidige mantelzorgondersteuning. Deze inventarisatie betreft 
specifiek de wensen en behoeften van mantelzorgers van mensen met dementie. Is structurele 
mantelzorg wenselijk of haalbaar.

- Inzicht in reeds lopende initiatieven rondom dementiezorg zoals casemanagers, 
dagopvangcentra, thuiszorg en institutionele zorg, inzet van en ondersteuning voor mantelzorg 
en hoe verbeteringen in deze initiatieven doorgevoerd kunnen worden.

- De huidige situatie rondom diagnostiek van dementie in de regio(‘s).
- Hoe en/of de inzet van e-health interventies dementiezorg eventueel kan ondersteunen.

Met deze subsidie wordt getracht kwalitatief actieonderzoek te stimuleren binnen het dementieveld. 
Het gaat om (onderzoeks-)ideeën met grote maatschappelijke impact die een meerwaarde hebben 
voor de dementiezorg in het Caribisch deel van het Koninkrijk. De aanpak moet gericht zijn op en 
toepasbaar zijn voor alle zes de eilanden, rekening houdend met de status van Bonaire, Sint Eustatius 
en Saba als bijzondere gemeenten van Nederland. Er dient veel aandacht te zijn hoe de 
samenwerking duurzaam kan worden ingezet om de resultaten en toepassingen onder alle eilanden te 
delen. Het is essentieel dat activiteiten ondernomen worden voor (tussentijdse) monitoring en 
evaluatie om te verifiëren dat de beoogde doelstellingen, activiteiten en resultaten zijn behaald, maar 
ook om te garanderen dat na afloop van het project en de subsidie de kennis en aanpak lokaal 

1 Voor de toepassing van deze oproep wordt onder "Caribisch deel van het Koninkrijk" verstaan alle zes Caribische eilanden 
van het Koninkrijk der Nederlanden (Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten), ongeacht hun 
staatsrechtelijke positie binnen het Koninkrijk. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/09/21/kamerbrief-over-nationale-dementiestrategie-2021-2030
https://www.alzheimer-bonaire.com/images/PDF/Beleidsplan/Jaar_2019/Beleidsplan_Dementie_Bonaire_2019-09.pdf
https://www.alzheimer-bonaire.com/images/PDF/Beleidsplan/Jaar_2019/Beleidsplan_Dementie_Bonaire_2019-09.pdf
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verankerd en geborgd worden. Hierin is een taak weggelegd voor de lokale overheid en de 
verantwoordelijke ministeries per regio. 
 
Actieonderzoek 
Actieonderzoek is een benadering van onderzoek met als kenmerken (1) een gecombineerd streven 
naar kennis ontwikkelen, leren en veranderen, (2) participatief, (3) cyclisch, (4) aandacht voor 
contextualiteit, en (5) reflexief. Bij actieonderzoek wordt er gestreefd naar een combinatie van 
onderstaande doelen: 

- het ontwikkelen van (wetenschappelijke) kennis 
- een leerproces onder direct betrokkenen 
- een veranderproces of oplossing voor een probleem in de praktijk. 

Enkel als alle drie deze doelen gedurende het onderzoek worden nagestreefd, spreken we van 
actieonderzoek. 
 
Binnen het actieonderzoek vindt er een combinatie plaats van onderzoek en implementatie. De 
resultaten van het onderzoek worden geïmplementeerd in de praktijk en uit de resultaten moet blijken 
hoe deze na afronding van het onderzoek verder geïmplementeerd kunnen worden. Middels een 
evaluatie wordt aan het einde van het project een advies uitgebracht hoe de dementiezorg op de 
eilanden geborgd kan worden zonder subsidiebijdrage. 
 
In de context van deze subsidieoproep, betekent dit dat het actieonderzoek moet leiden tot: 

1. Het betrekken en beter equiperen van de huidige zorgprofessionals en zorgondersteuners via 
(bij)scholing en het ontwikkelen van opleidingsmodules. 

2. Een overzicht van ‘Good practices’ in de zorgtrajecten van mensen met dementie en hun 
mantelzorgers. 

3. Een regionale zorgstandaard Dementie met onderlinge consensus over de lokale capaciteit, 
taken en verantwoordelijkheden rondom dementiezorg. Hierbij kan de Zorgstandaard Dementie 
van Nederland als inspiratie dienen, aangevuld met ervaringen uit het Caribisch deel van het 
Koninkrijk.  

4. Een regionaal beleidsplan voor duurzame dementiezorg. 
 
RANDVOORWAARDEN  
Voor deze subsidieronde dient het onderzoek aan de volgende voorwaarden te voldoen:  
 
Aansluiting bij het veld 
Het onderzoek moet gericht zijn op het ontwikkelen en benutten van kennis om duurzame oplossingen 
te bieden voor de dementiezorg die relevant zijn voor de zorgpraktijk, mensen met dementie en 
naasten. Er dient een duidelijke aansluiting te zijn bij het praktijkveld.  
 
De aanpak moet gericht zijn op en toepasbaar zijn voor alle zes de eilanden. Het onderzoeksvoorstel 
dient zich aan te sluiten op het dementieplan dat in deze regio is opgesteld. Zie hiervoor het Nationaal 
beleidsplan dementie Bonaire. De uitkomsten van het onderzoek zijn relevant en direct bruikbaar voor 
de praktijk.  
 
Wie kan subsidie aanvragen 
De doelstellingen van deze ronde leiden tot de volgende randvoorwaarden met betrekking tot wie kan 
aanvragen: 

- Er dient een samenwerkingsverband opgericht te worden met relevante partijen m.b.t.  
dementiezorg voor het Caribisch deel van het Koninkrijk. Het samenwerkingsverband bestaat 
uit ten minste partijen vanuit: 

o praktijkorganisaties2 
o onderzoeksorganisaties3 (met kennis en ervaring van de regio) 

 
2 Praktijkorganisatie: een zorginstelling die in hoofdzaak zorg verleent binnen de ouderenzorg en/of dementiezorg. 
3 Onderzoeksorganisatie: een organisatie die zich in hoofdzaak bezighoudt met het onafhankelijk verrichten van onderzoek, of 
met het breed verspreiden van de resultaten van die activiteiten door middel van onderwijs, publicaties of kennisoverdracht. Dit 
kunnen zowel onderzoeksinstellingen als kennisinstituten zijn zoals hogescholen, universiteiten of wetenschappelijke 
onderzoeksbureaus, maar ook academische werkplaatsen. Private universiteiten vallen hier niet onder. 

https://publicaties.zonmw.nl/actieonderzoek-voor-lokale-netwerken-in-de-ouderenzorg/wat-is-actieonderzoek/
https://www.alzheimer-bonaire.com/images/PDF/Beleidsplan/Jaar_2019/Beleidsplan_Dementie_Bonaire_2019-09.pdf
https://www.alzheimer-bonaire.com/images/PDF/Beleidsplan/Jaar_2019/Beleidsplan_Dementie_Bonaire_2019-09.pdf
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o onderwijsinstellingen4  
o vertegenwoordiging van mensen met dementie en/of naasten/ mantelzorgers  
o vertegenwoordiging van lokale gemeenschappen, zoals gemeenten, bestuursorganen 

of overheden. 
o optioneel: overige beleidsorganisaties5. 

- De hoofdaanvrager moet een lokale partij (rechtspersoon) zijn van één van de drie BES-
eilanden6 met aantoonbare ervaring in het bieden van sociale en/ of professionele 
dementiezorg, bijvoorbeeld een zorginstelling. De hoofdaanvrager dient gedurende het 
aanvraagproces contact te behouden met ZonMw zodat zij mogelijke geïnteresseerde partijen 
naar de projectgroep kan doorverwijzen. 

- De mede-aanvragers kunnen partijen zijn die gevestigd zijn op de zes eilanden of in 
Nederland. Er is een sterke voorkeur voor projectleden met een lokale binding aan de regio 
zodat regionale capaciteit voor zorg en onderzoek versterkt wordt.  

- Alleen partijen die in de projectgroep vertegenwoordigd zijn en een actieve bijdrage aan het 
project leveren, worden als samenwerkingspartner van het project beschouwd.  

- Partijen zeggen het samenwerkingsverband voor ten minste de volledige looptijd van het 
project toe.  

- ZonMw hecht aan transparantie, openheid en dialoog in het subsidieproces en het opzetten 
van het samenwerkingsverband. Partijen die geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan dit 
samenwerkingsverband kunnen zich melden bij de contactpersonen van het 
samenwerkingsverband. De partij moet zich minimaal per e-mail aan de contactpersoon en 
ZonMw kenbaar hebben gemaakt. In het geval dat besloten wordt een partij uit te sluiten van 
deelname aan het samenwerkingsverband, dan moeten de aanvragers dit gemotiveerd in de 
bijlage van de aanvraag aangeven per aangediende partij. De motivering zal beoordeeld 
worden door de commissie.  

 
Consortium- en/of sponsorovereenkomst 
ZonMw houdt zich het recht voor om bij het indienen van de honorering een finale conceptversie 
(goedgekeurd door partijen maar nog niet ondertekend) van de consortiumovereenkomst op te 
vragen, om de gemaakte afspraken te beoordelen op conformiteit met de algemene 
subsidiebepalingen van ZonMw. In deze consortiumovereenkomst vermeldt u in ieder geval alle zaken 
zoals beschreven op de website van ZonMw en in de Algemene Subsidievoorwaarden ZonMw. Indien 
een (eventuele) co-financier niet is opgenomen in de consortiumovereenkomst, dient u bij de 
aanvraag ook een ondertekende overeenkomst in waarin de financiële verplichting van deze co-
financier is vastgelegd (‘de sponsorovereenkomst’).  
 
In de samenwerkingsovereenkomst dient u te beschrijven wie de rechthebbende is op de ingebrachte 
bestaande kennis (background intellectual property). Voor vragen hierover kunt u terecht bij de 
IP/contractspecialist die vaak werkzaam is bij de juridische afdeling of de afdeling valorisatie of 
technology transfer office (TTO) van uw organisatie. Voor advies bij het opstellen van een 
samenwerkingsovereenkomst kunt u ook bij hem/haar terecht. ZonMw adviseert u om hem/haar zo 
vroeg mogelijk te betrekken bij uw aanvraag. In de subsidieaanvraag worden de contactgegevens 
van de IP/Contractspecialist van de bestuurlijk verantwoordelijke organisatie opgenomen. 
 
Cofinanciering dient definitief geregeld te zijn bij het indienen van de uitgewerkte subsidieaanvraag. 
Omdat ZonMw zeker wil weten dat samenwerkende partijen/cofinanciers van een project zich juridisch 
hebben verplicht tot de toegezegde bedragen voor de cofinanciering, is een Letter of Commitment per 
samenwerkende partij/cofinancier bij het indienen van de uitgewerkte aanvraag verplicht. Aangeraden 
wordt het voorbeeld op de ZonMw webpagina Subsidies en Samenwerking/bijdragen van derden 
daarvoor te gebruiken. 
 

 
4 Onderwijsinstelling: een organisatie die erkend is voor het verzorgen van onderwijs in de vorm van (beroeps)opleidingen, 
zoals hogescholen en universiteiten. 
5 Beleidsorganisatie: organisaties relevant voor het borgen en implementeren van de onderzoeksresultaten. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan zorgverzekeraars en middelbaar beroepsonderwijs. 
6 De BES-eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn Nederlandse eilanden en dus Nederlands terwijl de autonome 
Caribische landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten niet Nederlands zijn. De BES- eilanden zijn drie bestuurlijke openbare 
lichamen binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Elk eiland functioneert als een “bijzondere gemeente" van Nederland. Dat 
betekent dat rechtspersonen van de BES-eilanden zelfstandig subsidie bij ZonMw kunnen aanvragen. Rechtspersonen van de 
Caribische landen kunnen dat niet. 

http://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Corporate/Algemene-subsidiebepalingen-ZonMw_per_1_juli_2013.pdf
http://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Corporate/Algemene-subsidiebepalingen-ZonMw_per_1_juli_2013.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/
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Op de ZonMw webpagina Subsidies en Samenwerking/bijdragen van derden vindt u meer informatie 
over de verschillende soorten vormen van samenwerken en bijdragen met voorbeeldovereenkomsten 
als hulpmiddel bij het opstellen van de betreffende overeenkomst en voorwaarden waaraan de 
overeenkomst moet voldoen in de daarbij horende Uitleg. 
 
Welk bedrag kan aangevraagd worden 
Voor deze subsidieronde is € 250.000,- beschikbaar. Het bij ZonMw aan te vragen subsidiebedrag 
bedraagt per projectaanvraag maximaal € 250.000,-. Er wordt één project gehonoreerd. 
 
De begroting dient realistisch en goed gemotiveerd te zijn. Gebruik euro's als valuta bij het maken van 
de begroting. Uit de begroting moet blijken dat de meeste middelen worden besteed aan de 
Caribische eilanden van het Koninkrijk der Nederlanden. 
 
De looptijd is minimaal 18 maanden en maximaal 24 maanden, afhankelijk van de arbeidstijd. 
 
Subsidiabele activiteiten 
Zie bijlage 1 voor een referentiekader van bijpassende kosten die met de activiteiten gepaard gaan. 

- Kosten voor onderzoekers, projectleden en zorgpersoneel voor het uitvoeren van 
onderzoeksactiviteiten. 

- Vergoeding voor werving van deelnemers voor het onderzoek.  
- Organisatorische en materiaalkosten voor scholing, werkgroepen en bijeenkomsten zoals 

zaalhuur, materialen en catering.  
- Opleidings-/ cursuskosten voor zorgpersoneel.  
- Personeels- en materiaalkosten voor communicatie, verspreiding en 

implementatiewerkzaamheden. 
- Reiskosten.  

 
Niet subsidiabele activiteiten: 

- Kosten voor het betalen of inkopen van zorg.  
- Kosten voor reguliere werkzaamheden van zorgmedewerkers (zoals het salaris van 

verpleegkundigen). 
 
Cofinanciering (in cash/ in kind) 
Cofinanciering is toegestaan, maar niet verplicht. Indien er sprake is van cofinanciering dient aan de 
volgende voorwaarden te worden voldaan:  

• Omdat ZonMw zeker wil weten dat co-financiers van een project zich juridisch hebben verplicht 
tot de toegezegde bijdrage in geld of in natura, is een Letter of Commitment per co-financier 
verplicht bij het indienen van de uitgewerkte aanvraag. Zie paragraaf ‘Procedure en tijdpad’ voor 
de inhoud en voorwaarden van een Letter of Commitment, document 7. Hier vindt u ook een 
link naar een voorbeeld van een format dat voldoet aan deze voorwaarden. U bent niet verplicht 
dit specifieke voorbeeldformat te gebruiken.  

• Uit de begroting dient duidelijk te blijken hoeveel iedere partij bijdraagt (in kind en/of in cash) en 
waar de bijdragen aan worden besteed.  

• Zie voor overige criteria met betrekking tot de begroting de ZonMw Subsidiebepalingen 2013 
(onder ‘Downloads en links’).  

 
NB. Alle publicaties die voortkomen uit wetenschappelijk onderzoek dat geheel of gedeeltelijk door 
ZonMw gesubsidieerd is dienen Open Access beschikbaar gesteld te worden. U kunt kosten voor Open 
Access publicaties opnemen in de projectbegroting tot een maximum bedrag van €5000,- (specificeren 
met ‘Open Access’). Deze tegemoetkoming in kosten is enkel mogelijk als u volgens de volledig gouden 
Open Access route publiceert. Voor meer informatie over het ZonMw Open Access beleid, de 
voorwaarden en mogelijkheden, verwijzen we u naar onze website.  
 
 
BEOORDELINGSCRITERIA  
De programmacommissie beoordeelt de relevantie, kwaliteit en begroting van alle aanvragen. 
Hieronder staan de van toepassing zijnde relevantie- en kwaliteitscriteria.  
 
Relevantiecriteria  

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/open-science-fair-data/open-access/
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/open-science-fair-data/open-access/
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/open-science-fair-data/open-access/
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- Bijdrage aan de doelstellingen en focus van de subsidieoproep 

o Uit de aanvraag moet duidelijk worden hoe het onderzoeksproject aansluit bij de doelen en 
(inhoudelijke) onderwerpen zoals beschreven in de subsidieoproep.  
 

- Toegevoegde waarde voor de dementiezorg praktijk in de regio 
o Uit de aanvraag moet blijken dat het onderzoek zich richt op de actuele dementiezorg 

situatie en bijbehorende vragen en behoeften uit de praktijk.  
o De aanvraag moet laten zien hoe het onderzoeksproject zorgt voor een direct bruikbare en 

duurzame oplossing voor deze vraagstukken. 
o De aanvraag moet laten zien hoe gedurende het onderzoeksproject de kennis en het 

gebruik van de Zorgstandaard direct in de praktijk zal worden geïmplementeerd.  
 
- Scholing van zorgprofessionals en zorgondersteuners 

o Het onderzoek dient in kaart te brengen in welke mate zorgprofessionals en 
zorgondersteuners kunnen voorzien in de behoeften en problemen van mensen met 
dementie en hun naasten en waar bredere scholing nodig is om kennis en vaardigheden 
van zorgpersoneel op het gewenste niveau te krijgen zodat betere dementiezorg geleverd 
kan worden.  

o In de aanvraag dient vervolgens beschreven te worden hoe het project zal bijdragen aan 
(bij)scholing van zorgpersoneel, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van opleidingsmodules, 
en hoe de inhoud en inrichting van zorgopleidingen verbeterd kan worden. Hierin dienen 
geleerde lessen uit het onderzoek opgenomen te worden. 

 
- Aansluiting op vragen en behoeften voor mensen met dementie en naasten  

o ZonMw hecht veel waarde aan de relevantie voor en betrokkenheid van mensen met 
dementie en hun naasten bij uw onderzoek.  

o In uw subsidieaanvraag dient duidelijk te worden in welke mate het project aansluit op de 
vragen en behoeften van mensen met dementie en hun naasten en in hoeverre zij 
betrokken zijn bij de opzet en uitvoering van het project. 

o Het is duidelijk gemaakt hoe relevant het onderzoek is voor mensen met dementie en hun 
naasten.  

 
- Toepassing, gebruik en impact van resultaten.  

o Uit de aanvraag dient duidelijk te worden dat de onderzoeksresultaten toepasbaar zijn 
binnen de praktijk van het Caribisch deel van het Koninkrijk. 

o Het is duidelijk uitgewerkt hoe de opbrengsten van de aanvraag worden geïmplementeerd 
(en eventueel opgeschaald) in de praktijk tijdens het project.  

o Er dient een concreet plan uitgewerkt te worden waaruit blijkt hoe de resultaten verspreid 
worden.  

o Er dient een evaluatie plaats te vinden met een advies hoe na afloop van de subsidie 
structurele inbedding en borging van de projectactiviteiten in de regio gerealiseerd wordt. 
Hierin is een taak weggelegd voor lokale overheden en besturen7 en de verantwoordelijke 
ministeries, die duidelijk beschreven dient te worden. 

o Duidelijk wordt gemaakt wat de meerwaarde van de resultaten is voor de dementiezorg in  
het Caribisch deel van het Koninkrijk. 

 
- Toepassing van ICT en e-health 

o 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. 

o De mogelijkheden voor het inzetten van e-health interventies ter ondersteuning van 
dementieonderzoek worden onderzocht.  

 
Algemene relevantiecriteria 
Naast de specifieke inhoudelijke criteria in deze subsidieoproep kijkt ZonMw (indien van toepassing) 
naar de volgende algemene relevantiecriteria:  

 
7 Lokale overheden en besturen: de regeringen van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en de eilandbesturen van Bonaire, Sint 
Eustatius en Saba samen met de Rijksdienst Caribisch Nederland. 
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- Diversiteit  

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

- 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 
onderwijs, onderzoek, praktijk en beleid vorm? Welke resultaten levert uw project of onderzoek 
naar verwachting op voor het onderwijs? 

- Toegang tot data  
ZonMw stimuleert optimaal gebruik van data. Beschrijf in uw projectidee of subsidieaanvraag hoe 
u gebruik kan maken van bestaande databestanden en/of onderbouw de noodzaak van nieuwe 
dataverzameling. Ook kunt u aangeven hoe u van plan bent toekomstige data/resultaten FAIR te 
delen. Houd bij de planning en begroting van uw project rekening met de kansen en vereisten met 
betrekking tot FAIR data & datamanagement. Indien u geen data verzamelt, vermeld dit dan in uw 
subsidieaanvraag. 

 
Meer informatie over relevantiecriteria vindt u op www.zonmw.nl/relevantiecriteria. 
 
 
Kwaliteitscriteria 
Naast de algemene ZonMw-criteria zoals vermeld in de procedurebrochure aanvragers voor kwaliteit 
gelden er voor deze subsidieronde de volgende kwaliteitscriteria: 
 
- Doelstelling en vraag- of taakstelling 

o Er vindt een toetsing plaats op helderheid, reikwijdte en originaliteit. 
o Beschrijf de doelstelling helder en concreet.  
o Beschrijf duidelijk welke resultaten uw onderzoek gaat opleveren. 

 
- Plan van aanpak 

o Een concreet stappenplan met taakverdeling is beschreven, inclusief een realistische 
tijdsplanning van de verschillende onderdelen.  

o Onderbouw hoe in uw onderzoek gebruik gemaakt is van methoden die zijn afgestemd op 
de werkzaamheden en behoeften van de praktijk. 

o Er is beschreven wat de verwachte effectiviteit is van de gekozen aanpak. 
 
- Haalbaarheid 

o Het moet aannemelijk zijn dat het doel van de subsidieaanvraag binnen de gestelde tijd 
wordt bereikt met de beschikbare expertise, menskracht, faciliteiten en middelen.  

o Er is aandacht gegeven aan mogelijk belemmerende en bevorderende factoren in het 
onderzoek en hoe u hierop in wilt spelen.  

 
- Samenwerkingsverband / Projectgroep  

o Relevante partijen uit de regio zijn betrokken bij de subsidieaanvraag. Hierbij zijn ten minste 
een praktijkorganisatie, onderzoeksorganisatie en vertegenwoordiging van de doelgroep 
aangesloten. 

o Bereidheid tot actieve deelname van partijen uit de regio is duidelijk aangetoond.  
o Een toelichting hoe u heeft geïnventariseerd welke partijen relevante expertise hebben en 

een bijdrage zullen leveren aan het onderzoek. Wanneer een partij kenbaar heeft gemaakt 
zich te willen aansluiten maar door de projectgroep is uitgesloten van deelname moet de 
reden hiervan beargumenteerd worden.  

o Een beknopte beschrijving van de deelnemende partijen en op welke wijze zij betrokken 
zijn bij en/of vertegenwoordigd zijn in de projectgroep.  

o Op welke wijze ervaringsdeskundigen zijn meegenomen bij de opzet en uitvoering van het 
project.  

 
- Deugdelijkheid begroting  

o De begroting dient realistisch en goed gemotiveerd te zijn.  
 

https://www.zonmw.nl/en/research-and-results/fair-data-and-data-management/data-management-in-your-project/
http://www.zonmw.nl/relevantiecriteria
http://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Corporate/Procedurebrochure_ZonMw_aanvragers_v3.pdf


Subsidieoproep: Actieonderzoek dementiezorg  
Caribisch deel Koninkrijk der Nederlanden 

7 

PROCEDURE & TIJDPAD 
Houd bij het schrijven van de subsidieaanvraag rekening met de volgende punten: 
- Schrijf uw aanvraag in het Nederlands of Engels.
- 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.
- Bij het indienen van het wederhoor vraagt ZonMw een finale conceptversie (goedgekeurd door

partijen maar nog niet ondertekend) van de consortiumovereenkomst op om de gemaakte afspraken
te beoordelen op conformiteit met het toepasselijke Europese staatssteunrecht en de algemene
subsidiebepalingen van ZonMw. Op de ZonMw website kunt u een voorbeeld overeenkomst vinden.
ZonMw raadt u aan tijdig te starten met het opstellen van een consortiumovereenkomst.

- Uw subsidieaanvraag bestaat uit de volgende onderdelen:
− Het projectplan, vrije invulling.
− Bijlage 1: Begroting in ZonMw format (format begroting)
− Bijlage 2: Samenvatting ten behoeve van ervaringsdeskundigen (maximaal 2 A4)
− Bijlage 3: Optioneel: Garantieverklaring t.b.v. cofinanciering (voorbeeld format)
− Bijlage 4: Optioneel: maximaal 2 A4 aan afbeeldingen, tabellen of grafieken

Andere bijlagen worden niet in behandeling genomen.  
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 is dan ook een onderdeel van de beoordeling.  

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.  

Dit betreft een subsidieronde zonder projectidee-fase. Dit betekent dat u direct een subsidieaanvraag 
indient. Uw subsidieaanvraag wordt beoordeeld door minimaal 3 referenten, waarvan 1 door een 
ervaringsdeskundige. U wordt in de gelegenheid gesteld om te reageren op deze beoordelingen middels 
een wederhoor.  

De programmacommissie geeft op basis van de gestelde relevantie- en kwaliteitscriteria een 
eindoordeel over de relevantie en kwaliteit van de subsidieaanvraag. Een aanvraag dient minimaal 
relevant te zijn en van goede kwaliteit om in aanmerking te komen voor honorering.  

Tijdpad 
Deadline indienen subsidieaanvraag 21 september 2021 
Ontvangst commentaar referenten 7 oktober 2021 
Deadline indienen wederhoor 22 oktober 2021 
Sub-commissievergadering en interview Begin november 2021 
Besluit Eind november 2021 
Uiterlijke startdatum project December 2021 

Meer informatie 
Houdt de Dementie-pagina op de ZonMw-website in de gaten, deze wordt regelmatig bijgewerkt. 

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 21 september 2021, om 
14.00 uur. 

TIPS 

http://www.zonmw.nl/subsidiebepalingen
http://www.zonmw.nl/voorwaardenenfinancien
https://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Corporate/Algemene-subsidiebepalingen-ZonMw_per_1_juli_2013.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Corporate/Algemene-subsidiebepalingen-ZonMw_per_1_juli_2013.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Cofinanciering/20170201_ZonMW_Skeleton_Consortium_agreement_FINAL.pdf
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/voorwaarden-en-financien/
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/onderzoek-resultaten/ouderen/dementie/
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- 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, t.a.v. Abigaïl Kelman, dementie@zonmw.nl. De verklaring dient uiterlijk 1 week 
na indiening via ProjectNet binnen te zijn.  
 
Inhoudelijke vragen 
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen via dementie@zonmw.nl of bij Marjolein Scholten 
(+31 70 3495335) of Sophie Habets (+31 70 3495086).  
 
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 8.00 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 
- Programmatekst Memorabel fase 2 
- Begroting (ZonMw-format of aangepast format) 
- Voorbeeld format bewijs cofinanciering  
- Beleidsplan_Dementie_Bonaire_2019 

 
Overige bijlagen subsidieoproep 
Bijlage 1: Referentiekader kosten voor subsidiabele activiteiten 
 
  

http://www.zonmw.nl/Toelichtingprojectnet
mailto:dementie@zonmw.nl
mailto:dementie@zonmw.nl
mailto:projectnet@zonmw.nl
http://www.zonmw.nl/subsidiebepalingen
http://www.zonmw.nl/procedurebrochure
https://www.zonmw.nl/uploads/tx_vipublicaties/programmatekst_Memorabel_Fase_2.pdf
http://www.zonmw.nl/voorwaardenenfinancien
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/cofinanciering/subsidies-en-samenwerkingbijdragen-van-derden/
https://www.alzheimer-bonaire.com/images/PDF/Beleidsplan/Jaar_2019/Beleidsplan_Dementie_Bonaire_2019-09.pdf
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Bijlage 1 Referentiekader kosten subsidiabele activiteiten 
 

Type kosten Referentiekader kosten 
Kosten voor onderzoekers, projectleden en 
zorgpersoneel voor het uitvoeren van 
onderzoeks- of implementatiewerkzaamheden.  

- Projectleiderskosten a 75€ per uur.  
- Zorgpersoneel conform salaris structuur BES 

2018   
Vergoeding voor werving deelnemers interviews.  
 

Bij de vaststelling van de vergoeding dient een 
realistische inschatting te worden gemaakt 
waarbij rekening wordt gehouden met de 
tijdsinvestering (op basis van het minimumloon), 
de belasting en eventuele onkosten.  

Organisatorische en materiaalkosten voor 
scholing, werkgroepen en bijeenkomsten zoals 
zaalhuur, materialen en catering.  
 

- Per bijeenkomst 500€  

Opleidings-/ cursuskosten voor zorgpersoneel.  
 

- Per persoon 2000€ voor cursuskosten.  

Personeels- en materiaalkosten voor 
communicatie, verspreiding en 
implementatiewerkzaamheden. 
 

- Media campagne 15.000€  

Reiskosten  
 

De totale reiskosten moeten realistisch 
onderbouwd zijn binnen het totale gevraagde 
budget. 
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