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DOEL SUBSIDIEOPROEP 

Algemene beschrijving programma  
De overkoepelende doelstelling van het innovatieve programma Zorg voor vluchtelingen is het 
verbeteren van psychosociale zorg en ondersteuning aan vluchtelingen en het uitbreiden van de zorg 
en de kennis over deze zorg. De tweede doelstelling is het bundelen van de expertise, zowel binnen 
als buiten 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 een belangrijk speerpunt.  
 
Het programma Zorg voor vluchtelingen betreft een programma waarbij de middelen beschikbaar 
worden gesteld door verschillende interne programma’s en externe partijen. In het eerste jaar van dit 
programma (2018) zijn 4 onderzoeksprojecten en 8 praktijkprojecten gehonoreerd. Meer informatie 
over deze projecten vindt u hier. 

Inhoudelijk is het programma gebaseerd op de kennisvragen opgesteld in de update van het rapport 
‘Veerkracht en vertrouwen’. Daarnaast sluit het programma aan bij onderwerpen en thema’s die 
relevant zijn in het huidige zorgklimaat met betrekking tot vluchtelingen. Er bevinden zich hiaten in dit 
(onderzoeks)veld en er is veel ruimte voor verbetering van (aangepaste) zorg voor vluchtelingen.  
 
De subsidieoproep betreft een samenwerking met het Kennisprogramma Gender en Gezondheid. Dit 
programma heeft als doel de kennisachterstand over man-vrouwverschillen in gezondheid en zorg te 
verkleinen om passende kwalitatief goede zorg voor iedereen te realiseren en gezondheidsverschillen 
tussen mannen en vrouwen te verminderen. Een van de 12 thema’s binnen het programma betreft 
lichamelijk en familiaal geweld. Veel vluchtelingenvrouwen hebben met dwang en geweld te maken 
gehad. Het kan fysiek, emotioneel, psychologisch of seksueel van aard zijn en kan de vorm aannemen 
van een weigering van middelen of toegang tot diensten. Veelal wordt door de vrouwen die het betreft 
over geweld gezwegen, ook buiten de hulpverlening, om controle te houden over het leven. Binnen 
deze subsidieoproep heeft het Kennisprogramma Gender en Gezondheid budget gereserveerd voor 
projecten gericht op vluchtelingenvrouwen die met seksueel of gender-gerelateerd geweld te maken 
hebben gehad. 
 
Praktijkprojecten 
In deze subsidieronde kan subsidie worden aangevraagd voor prakrijkprojecten. Praktijkprojecten zijn 
specifiek gericht op het (direct) verbeteren van psychosociale zorg en ondersteuning aan 
statushouders. Het gaat hierbij om projecten die direct voortkomen uit de behoeften van vluchtelingen 
en die verbeteringen of oplossingen leveren voor de praktijk. Binnen praktijkprojecten is er ruimte voor 
het (door)ontwikkelen, aanpassen, en/of experimenteren met (nieuwe) werkwijzen of methoden. 
Daarbij dient altijd een gedegen procesevaluatie plaats te vinden. Een belangrijk kenmerk is dat 
hetgeen dat ontwikkeld en geëvalueerd wordt ook deelbaar/overdraagbaar is naar andere settingen 
en/of regio’s.  
 
Praktijkprojecten hebben onder andere de volgende kenmerken: 

- De uitkomsten zijn relevant en direct bruikbaar voor de praktijk. 
- Het project vindt plaats in nauwe samenwerking met en betrokkenheid van de praktijk, zoals 

ervaringsdeskundigen, eindgebruikers en (zorg)professionals. 
- In het project wordt gebruik gemaakt van methoden die zijn afgestemd op de mogelijkheden 

en werkwijzen van de praktijk. 
- De resultaten van het project worden geïmplementeerd in de praktijk of uit de resultaten moet 

blijken dat de resultaten geïmplementeerd kunnen worden.  
  
In deze oproep wordt onderscheid gemaakt tussen 2 typen projecten:  

- Algemene projecten: Projecten die gericht zijn op het verbeteren van psychosociale zorg aan 
statushouders in nulde- en eerstelijnszorg (incl. basis ggz) in brede zin.   

- Gender projecten: Projecten die binnen het verbeteren van psychosociale zorg aan 
statushouders in nulde- en eerstelijnszorg (incl. basis ggz) specifiek gericht zijn op 
vluchtelingenvrouwen die met seksueel en gender-gerelateerd geweld te maken hebben 
gehad.  

https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geestelijke-gezondheid-ggz/programmas/programma-detail/zorg-voor-vluchtelingen/projecten/
https://publicaties.zonmw.nl/veerkracht-en-vertrouwen/
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Bij de verdeling van het budget wordt spreiding over beide type projecten nagestreefd, waarbij een 
deel van het totaal budget van deze subsidieronde wordt ingezet op projecten over 
vluchtelingenvrouwen die met geweld te maken hebben gehad. 
 
Parallel aan deze ronde zijn vanuit het onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis 2 
subsidieoproepen opengesteld gericht op onderzoek naar goede aanpakken voor (vroeg)signalering 
en gericht op onderzoek naar samenwerking, afstemming en regie aanpak huiselijk geweld en 
kindermishandeling. Beiden met een deadline van 3 maart 2020. Meer informatie is hier te vinden.  
 
Onderzoek naar nieuwe interventies 
Wanneer het praktijkproject een nieuwe, nog niet bestaande of nog niet eerder in Nederland 
uitgevoerde interventie betreft, is er binnen deze subsidieronde ruimte voor aanvullende subsidie 
gericht op het onderzoeken van de interventie. Dit betreft een evaluatie van de (eerste) effecten van 
de interventie, in aanvulling op de procesevaluatie die in iedere projectaanvraag moet zijn 
opgenomen. Zie hiervoor de Randvoorwaarden.  
 
Inhoudelijke focus subsidieoproep  
Subsidieaanvragen zijn gericht op projecten die psychosociale zorg en ondersteuning in de nulde- en 
eerstelijnszorg (inclusief basis ggz) aan statushouders te verbeteren.  
Een belangrijk vraagstuk hierbij is gerelateerd aan de toeleiding naar zorg en ondersteuning in de 
zorg; er is een grote groep vluchtelingen die nu niet gezien of geholpen wordt, maar waarbij de 
welzijns- en gezondheidsvraagstukken groot zijn. Vluchtelingenvrouwen die met geweld te maken 
hebben (gehad) zoeken mogelijk geen zorg en ondervinden vaak nog meer gevolgen in relatie tot de 
gezondheid.  
De afwezigheid van stabiliteit in de omgeving van statushouders (posttraumatische stress, onrustige 
thuissituatie rond gezinshereniging, financiële problemen, spanningen door werkloosheid of 
huisvestingsproblematiek) is een ander bekend knelpunt dat een belemmering kan vormen voor het 
starten en continueren van zorg. De vraag is hoe hiermee om te gaan.  
Ook de gezins(familie)dynamiek is van invloed. Vluchtelingenvrouwen die met geweld te maken 
hebben gehad worden bijvoorbeeld vaak geconfronteerd met stigma en afwijzing door hun familie en 
raken in een vicieuze cirkel en ook kwetsbaar voor verder geweld.  
Binnen hierboven beschreven problematiek is een cultuursensitieve benadering van de professional 
essentieel. Denk hierbij aan (h)erkenning van psychische problematiek bij vluchtelingen, taboes, 
cultuureigen idiomen, andere blik op gezondheid en ziekte, of problematiek rond het verwoorden van 
emoties. 
 
Samengevat; in deze subsidieoproep ligt de focus op de nulde- en eerste lijnszorg (incl. basis ggz). 
Binnen deze nulde- en eerstelijnszorg focust uw subsidieaanvraag zich op één of meerdere punten:  

- de toeleiding tot zorg en ondersteuning 
- de afwezigheid van stabiliteit in de omgeving en het effect daarvan op zorg en ondersteuning 
- de gezinsdynamiek in relatie tot succesvolle interventies of behandelingen 
- cultuur- (en gender)sensitieve benaderingswijzen  

 

RANDVOORWAARDEN  
Wie kan aanvragen 
 
• In de projectgroep zijn minimaal een gemeente en/of een aanbieder van psychosociale zorg en 

ondersteuning (in de 0e of 1e lijn) vertegenwoordigd en bij voorkeur ook een kennisinstituut en/of 
onderwijsinstelling.   

• 1 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 “statushouders”: vluchtelingen met een verblijfsvergunning 

voor bepaalde tijd asiel (Type III) verkregen op of na 1 januari 2014. 
 
 

https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/jeugd/programmas/programma-detail/onderzoeksprogramma-geweld-hoort-nergens-thuis/
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Welk bedrag kan aangevraagd worden 
Het beschikbare budget voor de gehele subsidieoproep bedraagt €900.000,-. Hiervan is €600.000,- 
gereserveerd voor praktijkprojecten en aanvullend  €300.000,- voor onderzoek naar nieuwe 
interventies. Een derde (€300.000,-) van het totaal beschikbare budget is gereserveerd voor projecten 
gericht op vluchtelingenvrouwen, waarvan €200.000,- voor praktijkprojecten en €100.000,- voor 
onderzoek naar nieuwe interventies. 
 
De subsidie die aangevraagd kan worden bedraagt voor de praktijkprojecten maximaal €70.000 per 
project. De looptijd van een praktijkproject bedraagt maximaal 18 maanden. Voor onderzoek naar 
nieuwe interventies is een aanvullend budget beschikbaar van €50.000,- per aanvraag. Indien 
aanvullende subsidie wordt aangevraagd voor onderzoek kan de looptijd worden verlengd met 
maximaal 12 maanden, waardoor de totale looptijd maximaal 30 maanden wordt. Zowel de looptijd als 
het budget dienen realistisch onderbouwd te zijn. 
 

BEOORDELINGSCRITERIA  
De commissie Zorg voor Vluchtelingen beoordeelt de relevantie, kwaliteit en begroting van alle 
aanvragen.  
 

Relevantiecriteria  
Let op: wanneer het project zich richt op vluchtelingenvrouwen die met geweld te maken hebben 
(gehad), worden onderstaande criteria gespecificeerd naar deze doelgroep. 
 
Bijdrage aan programmadoel en focus subsidieronde 
• Onderbouw hoe de (onderzoeks)vragen aansluiten bij de focus van deze subsidieoproep, het 

verbeteren van de psychosociale zorg en ondersteuning in de nulde- en eerstelijnszorg (incl. basis 
ggz) 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 gezondheids)zorg in 
Nederland (praktijk, onderwijs, beleid). 

o Voor projecten gericht op vluchtelingenvrouwen wordt onderbouwd hoe aangesloten 
wordt bij vraagstukken over seksueel en gender-gerelateerd geweld 

 
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. 

• Het vluchtelingenpanel zal de subsidieaanvraag beoordelen op relevantie. Beschrijf de 
haalbaarheid vanuit het perspectief van vluchtelingen en naasten en denk hierbij ook aan gepaste 
faciliteiten (vacatiegeld, reiskosten et cetera).  

 
Implementeerbaarheid 
• Beschrijf in een concreet plan hoe de uitkomsten van het project 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 verdeeld.  
• Beschrijf hoe de kennis voortkomend uit het project wordt door-vertaald buiten de (regionale) 

setting van het project.  
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Algemene relevantiecriteria ZonMw 
Naast de specifieke inhoudelijke criteria in deze subsidieoproep kijkt ZonMw bij de beoordeling van 
alle projecten naar de volgende algemene relevantiecriteria:  
 

• ICT en eHealth: Informatie en Communicatie Technologie (ICT) speelt een steeds grotere rol 
en kan een belangrijke bijdrage leveren aan kwaliteit, veiligheid en kostenbeheersing in de 
zorg. Onder eHealth wordt het gebruik van ICT ter ondersteuning of verbetering van de 
gezondheid verstaan. Besteed daar waar relevant gerichte aandacht aan ICT en eHealth.  

• Onderwijs: Beschrijf hoe de wisselwerking tussen onderwijs, onderzoek, praktijk en beleid 
wordt vormgegeven. Welke resultaten levert het project naar verwachting op voor het 
onderwijs? 

• Toegang tot data: ZonMw stimuleert optimaal gebruik van data en ondersteunt dit met de 
subsidiebepaling (artikel 20) over databestanden. Na honorering van een uitgewerkte 
subsidieaanvraag moet u een datamanagementplan schrijven. Meer informatie hierover vindt 
u op www.zonmw.nl/toegangtotdata. 
 

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

Kwaliteitscriteria 
 
Doelstelling project 
• Omschrijf de doel- en vraagstelling helder en concreet en geef hierbij aan hoe de vraagstelling 

aansluit op de doelstelling van het project.  
o Wanneer uw project gericht is op vluchtelingenvrouwen expliciteer dan helder hoe uw 

project aansluit bij sekse en gender-gerelateerde vraagstukken binnen de doelgroep.  
• Beschrijf en onderbouw de doelgroep waar de vraagstelling op gericht is. 
 
Plan van aanpak 
• Voeg een concreet en doeltreffend plan van aanpak toe. 
• Ga in op de theoretische basis die ten grondslag ligt aan de praktijkprojecten. Onderbouw de 

uitgangspunten waar de interventie op voortbouwt. 
• Voeg bij het plan van aanpak een gedegen 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  
• Het is verplicht een beknopte begroting toe te voegen in ZonMw-format. U vindt het format hier.  
• Het aangevraagde budget is realistisch onderbouwd (denk hierbij aan: vacatiegelden en 

reiskostenvergoedingen voor de betrokkenheid van vluchtelingen). 
 
Samenwerking 
• De projectgroep is een afspiegeling van partijen die aan het project werken. Denk hierbij aan 

gemeenten, zorg- en/of welzijnspartijen, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en GGD. Wanneer er 
onderzoek wordt aangevraagd, maakt een kennisinstituut of universiteit deel uit van de 
projectgroep. 

• Deskundigen met een vluchtelingenachtergrond zijn onderdeel van projectgroep. 
• De bijdragen van elke partij uit de projectgroep zijn duidelijk omschreven. 

http://www.zonmw.nl/toegangtotdata
http://www.zonmw.nl/relevantiecriteria
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/voorwaarden-en-financien/
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o Wanneer het een project betreft over vluchtelingenvrouwen maakt u duidelijk welke 
expertise op seksueel en gender-gerelateerd geweld aanwezig is binnen de projectgroep. 

 
Aanvullende criteria voor onderzoek naar nieuwe interventies 
 
Indien u onderzoek naar nieuwe interventies toevoegt aan het praktijkproject gelden de volgende 
aanvullende criteria: 
 

• Beschrijf en onderbouw de toegevoegde waarde van het onderzoek voor de wetenschap, 
professionals en beleidsmakers. De uitkomsten van het onderzoek moeten benut kunnen 
worden in vervolgonderzoek, de praktijk en/of in beleid.  

• Laat zien hoe de keuze voor het onderzoeksdesign aansluit bij de vraagstelling. 
• Beschrijf de verwachte uitkomsten en de rationale hierachter.  

o Voor onderzoek naar vluchtelingenvrouwen wordt dit gerelateerd aan de invloed van 
gender.  

• Beschrijf de dataverzamelingsmethode en onderbouw waarom u deze manier van 
dataverzameling kiest in relatie tot uw onderzoeksvraagstelling.  

• Laat zien dat de meetinstrumenten geschikt en gevalideerd zijn voor de onderzoeksgroep 
binnen uw studie. Vermeld anders welke voorzorgen u in de studie in acht wilt nemen.  

• Beschrijf en onderbouw de (beoogde) onderzoeksgroep/steekproef, de grootte hiervan en de 
zeggenschap die dit heeft over de resultaten (power).  

o Bestaat uw onderzoeksgroep uit vluchtelingenvrouwen, laat dan zien dat deze 
geschikt is om eventueel sekse- en genderfactoren vast te stellen en dat de data 
geschikt zijn om aparte analyses uit te voeren. Laat zien dat de in- en exclusiecriteria 
gegrond zijn.   

• Beschrijf hoe u de resultaten gaat analyseren, interpreteren en rapporteren. Laat zien dat u in 
de analyse ook rekening houdt met relevante subgroepen. Beschrijf de mogelijke valkuilen die 
u voorziet voor de interpretatie van de data.  

• Specificeer welke producten en publicaties u bij de afronding van het onderzoek zult 
opleveren. 
 

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

• Schrijf uw aanvraag in het Nederlands.  
• Een panel van sleutelpersonen (vanuit Pharos) met een vluchtelingenachtergrond brengt 

advies uit over het vluchtelingenperspectief in de subsidieaanvraag. Vul daarvoor aanvullend 
het formulier ‘Vluchtelingenpanel’ in (zie ‘Downloads en links’) en voeg dit toe als bijlage. 
Hierin wordt gevraagd naar de mate waarin het project aansluit op de vragen en behoeften 
van vluchtelingen en hun omgeving en hoe de betrokkenheid van deze doelgroep tot 
uitdrukking komt. Let op: dit formulier moet in het Nederlands worden ingevuld.    

• Reserveer 5% van uw projectbudget voor communicatie en implementatie. Neem dit op in uw 
begroting.  

• 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.  
• Mee te sturen verplichte bijlage(n): 

  1. Begroting: begroting in verplicht ZonMw Format 
  2. Een samenvatting en aanvullende informatie in verplicht format voor de 

beoordeling door deskundigen met een vluchtelingenachtergrond 
   Optioneel: maximaal 2 A4 aan afbeeldingen, tabellen of grafieken.  
 
Andere bijlagen dan de hierboven genoemde bijlagen worden niet in behandeling genomen.  
 

https://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Corporate/Algemene-subsidiebepalingen-ZonMw_per_1_juli_2013.pdf
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/voorwaarden-en-financien/
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Beoordelingsprocedure  
De standaard procedure van ZonMw zoals vermeld in de procedurebrochure aanvragers wordt 
gevolgd.  
 
De commissie Zorg voor Vluchtelingen is samengesteld uit commissieleden met expertise op het 
gebied van langdurige zorg, gender en gezondheid en geestelijke gezondheidszorg, aangevuld met 
deskundigen op het gebied van vluchtelingen. 
 

• De uitgewerkte aanvraag wordt beoordeeld door ten minste 2, maar bij voorkeur 3 anonieme, 
onafhankelijke referenten.  

• Een panel van sleutelpersonen met een vluchtelingenachtergrond brengt advies uit over het 
vluchtelingenperspectief. 

• De aanvrager krijgt de gelegenheid schriftelijk op de referentenoordelen en het advies van het 
panel met sleutelpersonen te reageren (wederhoor). 

• De commissie beoordeelt de relevantie en de kwaliteit op basis van: 
o de subsidieaanvraag; 
o de referentenrapporten;  
o de beoordeling van het panel (deskundigen met een vluchtelingenachtergrond) 
o het wederhoor 
 

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

• Een deel van het budget is gelabeld voor projecten gericht op vluchtelingenvrouwen (zie doel 
subsidieoproep). Dit kan betekenen dat een hoog scorend algemeen voorstel niet 
gehonoreerd wordt ten gunste van een lager scorend project dat ten minste ‘voldoende’ en 
‘relevant’ is  en gericht is op vluchtelingenvrouwen die te maken hebben (gehad) met seksueel 
of gender-gerelateerd geweld. 

• De commissie Zorg voor Vluchtelingen draagt zorg voor een evenwichtige spreiding van 
honorering over de bovengenoemde onderwerpen in de subsidieoproep (toeleiding tot zorg en 
ondersteuning; afwezigheid van de stabiliteit in de omgeving; gezinsdynamiek; cultuur- (en 
gender)sensitieve benaderingswijzen). Dit kan betekenen dat een hoog scorend voorstel gericht 
op een bepaald onderwerp waar meerdere projecten op zijn ingediend niet gehonoreerd wordt 
ten opzichte van een lager scorend project dat ten minste ‘voldoende’ en ‘relevant’ is en 
gericht is op een van de andere onderwerpen.  

• Naast spreiding op onderwerp beoogt de commissie ook spreiding op type project te 
bewerkstelligen. Dit kan betekenen dat een hoog scorend praktijkproject niet gehonoreerd 
wordt ten gunste van een lager scorend praktijk + onderzoeksproject en vice versa.  

• Bij gelijke beoordeling op relevantie en kwaliteit gelden aanvullende criteria indien het 
beschikbare budget hier aanleiding toe geeft. Als eerste zal spreiding over de onderwerpen uit 
de subsidieoproep van toepassing zijn. Daarna wordt gekeken naar het criterium 
haalbaarheid. Indien nodig wordt als extra stap in de prioritering gekeken naar het 
relevantiecriterium implementeerbaarheid (beste kans op landelijke toepassing in de praktijk). 

 
 
  

https://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Corporate/Procedurebrochure_ZonMw_aanvragers_v3.pdf
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Prioriteringsmatrix  
 

     Relevantie 
 
Kwaliteit 

Zeer relevant Relevant Laag relevant 

Goed 1 2 Afwijzen 

Voldoende 3 4 Afwijzen 

Matig Afwijzen Afwijzen Afwijzen 

Onvoldoende Afwijzen Afwijzen Afwijzen 

 
Voor de procedures voor de beoordeling van subsidieaanvragen verwijzen we u naar de 
procedurebrochure aanvragers.  
 
Informatiebijeenkomst 
Op vrijdag 31 januari 2020 wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd bij ZonMw in Den Haag. 
Tijdens deze bijeenkomst ontvangt u meer informatie over de inhoud, doelstellingen en criteria van de 
subsidieoproep en kunt u hierover vragen stellen. Aanvullend is er een workshop over het schrijven 
van praktijkprojecten.  
 
Tijdpad  
 

Informatiebijeenkomst  Vrijdag 31 januari 2020 
Deadline indienen uitgewerkte subsidieaanvraag Donderdag 5 maart 2020 
Ontvangst commentaar referenten en panel van 
deskundigen met een vluchtelingenachtergrond 

Donderdag 9 april 2020 

Deadline indienen wederhoor Maandag 4 mei 2020 
Besluit Donderdag 9 juli 2020 

  
 
Meer informatie 
Houd de pagina ‘Zorg en ondersteuning voor Vluchtelingen’ 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 5 maart 2020, 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 af te drukken 
en na te lopen op onregelmatigheden. Vooral als u uw aanvraag eerst in Word heeft opgesteld en 

http://www.zonmw.nl/procedurebrochure
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geestelijke-gezondheid/zorg-en-ondersteuning-voor-vluchtelingen/
https://projectnet.zonmw.nl/projectnet/pdf/Toelichting_ProjectNet.pdf
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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: 
Miranda van Duijn (senior programmamanager)   +31 70 349 54 70 ggz@zonmw.nl   
Freya Jonkhart (programmasecretaris)    +31 70 349 54 70 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 wetenschappelijke instellingen 
   of 
   Begroting overige instellingen 
Bijlage 2 Format ‘formulier vluchtelingenpanel’: een samenvatting in verplicht format voor de 
beoordeling door deskundigen met een vluchtelingenachtergrond. 
Bijlage 3 Optioneel: maximaal 2 A4 aan afbeeldingen, tabellen of grafieken. Andere bijlagen dan de 
hierboven genoemde bijlagen worden niet in behandeling genomen. 
 
 
 

mailto:ggz@zonmw.nl
mailto:ggz@zonmw.nl
mailto:ggz@zonmw.nl
mailto:projectnet@zonmw.nl
https://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Corporate/Algemene-subsidiebepalingen-ZonMw_per_1_juli_2013.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Corporate/Procedurebrochure_ZonMw_aanvragers_v3.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Corporate/Subsidies/20161115_Begroting_Wetenschappelijke_Instellingen_Nieuw.xlsx
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Corporate/Subsidies/20161115_Begroting_Overige_Instellingen_Nieuw.xlsx
http://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/GGz/Zorg_voor_vluchtelingen/Formulier_vluchtelingenpanel_DEF_.docx
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