
                                         Subsidieoproep: Gender en gezondheid – Implementatieronde I 
 

 
 

 
 
Gender en gezondheid – Implementatieronde I 
Onderwerpen:  

• Sekse- en genderverschillen in gezondheid en zorg 
• Implementatie van sekse- en gendersensitieve kennis in de praktijk 
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DOEL SUBSIDIEOPROEP 
 
Mannen en vrouwen hebben overeenkomsten, maar kunnen ook van elkaar verschillen op biologisch, 
psychologisch, sociaal en cultureel vlak. Er komt steeds meer kennis beschikbaar dat deze sekse- en 
gendergerelateerde verschillen ook invloed hebben op bijvoorbeeld de diagnose, het verloop en de 
behandeling van aandoeningen bij mannen en vrouwen.  
 
Ontwikkelde kennis verspreidt zich niet vanzelf, maar vereist actieve inzet op implementatie. 
Implementatie verwijst hierbij naar een reeks geplande, bewuste activiteiten die gericht zijn op het in 
de praktijk brengen van evidence based beleid en handelingen in de dagelijkse zorgpraktijk. 
 
Deze subsidieoproep is gericht op de implementatie van sekse- en gendersensitieve kennis en nodigt 
onderzoekers, beleidsmakers en zorgprofessionals uit gezamenlijk gebruik te maken van nieuwe en 
bestaande wetenschappelijke kennis over m/v-verschillen in gezondheid en zorg. De subsidieoproep 
staat open voor uitgewerkte aanvragen die inzetten op het verspreiden, toepassen en borgen van 
wetenschappelijke kennis in de praktijk. De projecten zijn er op gericht de dagelijkse praktijk meer 
sekse- en gendersensitief te maken en daarmee de kwaliteit van professioneel handelen te 
verbeteren. Het betreft zowel de zorg- en welzijnspraktijk als de onderwijspraktijk. Projecten gericht op 
het ontwikkelen van nieuwe wetenschappelijke kennis komen niet voor honorering in aanmerking. 
 
 
RANDVOORWAARDEN  
 
Wie kan aanvragen 
De projecten moeten leiden tot implementatie van wetenschappelijke kennis in zorg(praktijk), 
onderwijs en/of beleid. De samenstelling van de projectgroep weerspiegelt de nauwe samenwerking 
van partijen uit onderwijs, praktijk, onderzoek en/of beleid. In de aanvraag moet een aanwijsbare rol 
van patiënten(vertegenwoordiging) opgenomen zijn. Dit komt ook tot uitdrukking in de samenstelling 
van de projectgroep. Afhankelijk van de implementatiedoelstellingen, betreft de projectgroep daarom 
een samenwerkingsverband tussen de volgende organisaties: 

- Zorg- of welzijnsorganisaties 
- Onderwijsorganisaties (opleiding en/of bijscholing) 
- Patiëntenorganisaties/Patiëntenvertegenwoordiging 
- Beleidsorganisaties 
- Onderzoeksorganisaties 

 
 
Welk bedrag kan aangevraagd worden 
In totaal is er voor deze ronde een budget van €750.000,- beschikbaar. Er kan financiering worden 
aangevraagd voor een project met een maximale looptijd van 12 maanden. Afhankelijk van aard en 
omvang van het project is het maximale subsidiebedrag dat bij ZonMw wordt aangevraagd €50.000,- 
per aanvraag.  
 
Verplichte cofinanciering 
Een cofinanciering van minimaal 30% van uw begroting is in deze subsidieoproep verplicht. Deze 
cofinanciering mag bestaan uit menskracht dan wel uit middelen (in kind of in cash). Bij een aanvraag 
van het maximale subsidiebedrag van €50.000,- is het totale bedrag dat opgevoerd wordt op de 
begroting dus minimaal €71.429,-.  
 
 
BEOORDELINGSCRITERIA  
Er vindt in deze subsidieronde geen gescheiden beoordeling op kwaliteit en relevantie plaats. De 
programmacommissie beoordeelt alle aanvragen op de begroting en de onderstaande inhoudelijke 
criteria.  
 
Let op: In deze oproep wordt uitgegaan van een aanvraag die zich richt op zowél sekse als gender. 
Richt u zich in uw onderzoeksvoorstel slechts op één van deze twee aspecten, onderbouw deze 
keuze. 
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Doel en beoogd resultaat 

• Omschrijf de doelstelling en vraag-/taakstelling helder en concreet. De subsidieaanvraag 
beschrijft een actueel praktijkprobleem expliciet gerelateerd aan sekse en gender en beoogt dit 
op te lossen door het verspreiden, toepassen en borgen van wetenschappelijke kennis over 
man/vrouw-verschillen in gezondheid en zorg. 

• Beschrijf hoe het project aansluit bij de programmadoelstellingen van het Kennisprogramma 
Gender en Gezondheid. Laat hierbij ook zien hoe uw project bijdraagt aan de verkleining van 
gezondheidsverschillen tussen mannen en vrouwen. 

• Beschrijf wat de theoretische of empirische onderbouwing is van uw vraag- of taakstelling. Maak 
aan de hand van (internationale) literatuur en ontwikkelingen duidelijk welke aanwijzingen er 
zijn dat sekse- en gender-gerelateerde factoren relevant zijn voor het praktijkprobleem. Motiveer 
de keuze voor de wetenschappelijke kennis over sekse- en gendergerelateerde verschillen die 
wordt geïmplementeerd om het praktijkprobleem op te lossen. 

• Beschrijf de beoogde kwaliteitsverbetering in het professioneel handelen die u wilt bereiken. 
Laat zien hoe dit resulteert in een daadwerkelijke verbetering voor de patiënt.   

• Beschrijf en onderbouw de doelgroep waar het project op gericht is. Beschrijf voor welke 
professionals in de zorg en ondersteuning het implementatietraject primair van belang is. Wat 
is de omvang van de groep die u wilt bereiken?   

• In de programmatekst van het Kennisprogramma Gender en Gezondheid staan 12 
inhoudelijke thema’s beschreven, ontleend aan de prioriteiten in de prioriteringsstudie Gender 
en Gezondheid (zie hoofdstuk 5 van de programmatekst). Beschrijf in uw aanvraag op welk(e) 
inhoudelijk thema(‘s) uw vraagstelling zich richt en hoe dit gelinkt is aan de beschreven 
prioriteiten.  

Kennisoverdracht, implementatie en bestendiging 

• Maak duidelijk hoe de opbrengsten van het project worden geborgd nadat het project is 
afgerond. Houd voor een succesvol traject voor ogen dat het implementatietraject verder gaat 
dan alleen kennisoverdracht. Maak inzichtelijk hoe wordt gewerkt aan een blijvende 
verandering die structureel ingevoerd is op de werkvloer.  

• In het borgingsplan dient u expliciet aandacht te besteden aan de wijze waarop u het 
management, het bestuur van de organisatie(s) en de werkvloer betrekt.  

• Maak inzichtelijk hoe en naar wie u over het project communiceert. Maak hierbij onderscheid 
tussen inhoudelijke kennis voortvloeiend uit de resultaten van het project en procesmatige 
kennis en ervaring met het implementeren van (nieuwe) wetenschappelijke kennis over m/v-
verschillen in gezondheid en zorg.  

• De in het project opgedane kennis en eventuele eindproducten zijn publiek beschikbaar, op een 
herkenbare vindplek.  

Gekozen strategie / Plan van aanpak 

• Het uitgewerkte plan van aanpak is adequaat en maakt helder hoe aan de doelstellingen voor 
deze subsidieronde is voldaan (zie paragraaf doel van de oproep).  

• Beschrijf en onderbouw hoe u sekse en gender definieert, welk theoretisch kader u hanteert en 
hoe sekse en gender in de verschillende stappen van het plan van aanpak wordt uitgewerkt / 
geoperationaliseerd. 

• Beschrijf welke implementatiestrategieën worden gebruikt. Kies een strategie waarmee u uw 
doel gaat bereiken, die past bij uw situatie en de verschillende doelgroepen. Geef aan hoe u 
rekening houdt met kansen en risico’s en met bevorderende en belemmerende factoren. Tips 
vindt u op de ZonMw website. 

• Licht toe hoe binnen het project gewerkt wordt aan een verandering in het professioneel 
handelen die blijvend is, structureel doorgevoerd en geborgd. Laat hierbij zien hoe hierop 
gemonitord wordt; maak duidelijk welke concrete proces- en verbeteruitkomsten gebruikt 
worden. 

• Indien een vertaalslag van de wetenschappelijke kennis gemaakt moet worden voordat deze 
geschikt is voor toepassing, laat zien dat deze in een co-creatief proces met de professional 
plaatsvindt. 

https://publicaties.zonmw.nl/maak-zelf-een-implementatieplan/
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• Beschrijf hoe naast man/vrouw-verschillen binnen het project rekening wordt gehouden met 
andere vormen van diversiteit zoals leeftijd, migratie- en culturele achtergrond, opleiding, 
inkomen en seksuele geaardheid. Indien niet van toepassing, geef hiervoor dan een 
onderbouwing. 

• Beschrijf in welke mate het project aansluit op de vragen en behoeften van patiënten en hun 
omgeving. Beschrijf in uw aanvraag hoe de betrokkenheid van patiënten in het project tot 
uitdrukking komt. Het gaat daarbij om hoe patiënten vanaf de start bij de opzet en uitvoering 
van het project betrokken zullen zijn. Vertegenwoordigers vanuit de Nederlandse Patiënten-
federatie worden voor deze subsidieronde toegevoegd aan de programmacommissie voor 
advisering over het patiëntenperspectief in de subsidieaanvraag.  

• Specificeer welke producten en publicaties u bij de afronding van het project zult opleveren. 
• Beschrijf en onderbouw de inzet van mensen en faciliteiten en de fasering van uw project 

(tijdpad). Maak aannemelijk dat het doel van de aanvraag binnen de gestelde tijd wordt bereikt 
met de beschikbare expertise, menskracht, faciliteiten en middelen.  

Aanvrager en samenwerkingsverband (projectgroep)   

• Laat zien dat de projectgroep alle relevante partijen omvat die nodig zijn voor effectieve 
implementatie (zie ook paragraaf Randvoorwaarden) en hoe de samenwerking tussen deze 
partijen vormgegeven wordt. Beschrijf de afspraken over de aard van de samenwerking, de te 
behalen implementatieresultaten, de inzet, rollen en taken en de intenties naar de toekomst 
van de verschillende partijen.  

• Beschrijf de relevante expertise van de projectgroep en de vertrouwdheid met sekse- en 
gendergerelateerde vraagstukken, evenals de vertrouwdheid met kennistranslatie en –
implementatievraagstukken.  

• Maak, ook in de samenstelling van de projectgroep, duidelijk dat patiënten een volwaardige rol 
hebben in de ontwikkeling van de subsidieaanvraag en de opzet, uitvoering en rapportage van 
het project. 

• Geef een overzicht van eerdere activiteiten en producten van de projectgroep. 

Budget en looptijd:   

• De omvang van het gevraagde budget is realistisch in relatie tot de beoogde activiteiten. 
• De looptijd is maximaal 12 maanden. 
• Het maximaal bij ZonMw aan te vragen budget per aanvraag is €50.000,-. 
• Een cofinanciering van minimaal 30% van uw totale begroting komt tot uitdrukking in de 

begroting en mag bestaan uit menskracht dan wel middelen.  
• Onderbouw het aangevraagde budget. Geef hierbij ook aan hoe het aangevraagde budget in 

verhouding staat tot de verwachte opbrengsten van het onderzoek. 
 
 
Meer informatie over deze criteria vind u in de procedurebrochure. 
 
 
Voor meer informatie over het sekse- en gendersensitief maken van uw projectaanvraag wordt u van 
harte aanbevolen onderstaande links te raadplegen.  
https://genderedinnovations.stanford.edu/methods/health.html   
http://www.cihr-irsc.gc.ca/e/32019.html 
 
 
PROCEDURE & TIJDPAD 
Houd bij het schrijven van de subsidieaanvraag rekening met de volgende punten: 
• Subsidieaanvragen kunnen uitsluitend via ProjectNet worden ingediend. 
• De subsidie heeft een verplichte startdatum van uiterlijk 15 april 2019.  
• Schrijf uw aanvragen in het Nederlands.  
• Uitgewerkte 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.  

https://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Corporate/Procedurebrochure_ZonMw_aanvragers_v3.pdf
https://genderedinnovations.stanford.edu/methods/health.html
http://www.cihr-irsc.gc.ca/e/32019.html
http://www.zonmw.nl/subsidiebepalingen
http://www.zonmw.nl/voorwaardenenfinancien
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• Het is verplicht om bij een subsidieaanvraag een begroting toe te voegen.  
• Bij een subsidieaanvraag kunnen alleen de verplichte bijlagen toegevoegd worden. Daarnaast is 

er facultatief de mogelijkheid een bijlage van maximaal twee A4 met figuren en tabellen toe te 
voegen. Andere bijlagen worden niet meegenomen bij de beoordeling van uw aanvraag. Door de 
projectleider mee te sturen verplichte bijlagen:  

1. Begroting 
• De begroting moet worden opgesteld in het juiste format 

(www.zonmw.nl/subsidievoorwaarden) 
• De personele kosten in de begroting moeten gespecificeerd worden, zodat de 

activiteiten die gerelateerd zijn aan het aantal opgevoerde fte transparant zijn. 
• Specificeer in de begroting alle posten onder ‘Materieel, Apparatuur, 

Verbruiksgoederen’ en ‘Implementatiekosten’. 
 
 

Beoordelingsprocedure 
Voor de procedures voor de beoordeling van subsidieaanvragen verwijzen we u naar de 
procedurebrochure aanvragers.  
 
• De subsidieaanvraag wordt beoordeeld door de programmacommissie van het Kennisprogramma 

Gender en Gezondheid zonder tussenkomst van referenten. De programmacommissie wordt 
uitgebreid met externe expertise voor de beoordeling van de aanvragen uit deze ronde.  

• Er is geen gescheiden beoordeling op kwaliteit en relevantie. De beoordeling van de 
subsidieaanvragen vindt plaats op basis van de hierboven genoemde beoordelingscriteria.  

• Mogelijk worden aanvragers benaderd voor het beantwoorden van vragen of het verhelderen van 
een onduidelijkheid in hun aanvraag. 

• In een beoordelingsvergadering stelt de programmacommissie een advies voor honorering of 
afwijzing op. Het ZonMw bestuur neemt op grond van het advies van de programmacommissie 
een definitief besluit tot honorering of afwijzing. 

• Voor de prioritering van de aanvragen geeft de programmacommissie iedere aanvraag op basis 
van de vijf bovengenoemde onderdelen een totaalscore op een vijfpuntschaal, lopend van 
‘onvoldoende’ naar ‘matig’, ‘voldoende’, ‘goed’ tot ‘zeer goed’. Alleen subsidieaanvragen met 
kwalificatie van tenminste ‘voldoende’ komen in aanmerking voor honorering, waarbij aanvragen 
die ‘zeer goed’ scoren als eerste in aanmerking komen, aanvragen die ‘goed’ scoren als tweede, 
en aanvragen die ‘voldoende’ scoren als derde. 

• De commissie draagt zorg voor een evenwichtige spreiding van de honorering over de 
verschillende thema’s. Dat kan betekenen dat een hoog scorende aanvraag niet 
gehonoreerd wordt op een thema waar meerdere aanvragen hoog scoren, ten gunste van 
een lager scorende aanvraag op een ander thema. De commissie heeft de mogelijkheid 
om bij aanvragen die meerdere thema’s omvatten de indeling op thema vast te stellen. Dit 
betekent dat een aanvraag op bijvoorbeeld Algemene Zorg én Hart- en vaatziekten zowel 
meegenomen kan worden bij Algemene Zorg als bij Hart- en vaatziekten. 

• Indien er meer voorstellen met tenminste voldoende score ontvangen zijn dan er budget 
beschikbaar is, vindt bij gelijkscorende voorstellen verdere prioritering plaats. Deze 
verdere prioritering vindt plaats op criteria uit de oproep, waarbij eerst wordt gekeken naar 
de beoogde kwaliteitsverbetering van professioneel handelen en de daaruit 
voortvloeiende verbetering voor de patiënt, en vervolgens het criterium ‘gebruikte 
implementatiestrategie(ën)’. Indien op basis hiervan geen onderscheid gemaakt kan 
worden, dan wordt verder geprioriteerd op het criterium ‘sekse én gender’.  

 
 
Tijdpad 
Deadline indienen uitgewerkte subsidieaanvraag Dinsdag 2 oktober 
Beoordelingsvergadering Dinsdag 13 november 
Besluit Vrijdag 21 december 
Uiterlijke startdatum Maandag 15 april 

 
Meer informatie: 
Houd de programmapagina op de ZonMw website in de gaten, deze wordt regelmatig bijgewerkt. 
 

http://www.zonmw.nl/subsidievoorwaarden
http://www.zonmw.nl/procedurebrochure
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/diversiteit/programmas/programma-detail/gender-en-gezondheid/
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INDIENEN 
 
Indiening (via ProjectNet) 
Aanvragen kunnen uitsluitend en conform de richtlijnen worden ingediend via het elektronisch 
indiensysteem van ZonMw (ProjectNet). Sluitingsdatum voor het indienen is dinsdag 2 oktober 2018, 
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 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. programmasecretariaat Kennisprogramma Gender en Gezondheid, 
gender@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: 
 
Carine Stroet, 070-349 5021, gender@zonmw.nl 
Miranda van Duijn, 070-349 5365, gender@zonmw.nl 
 
 
Technische vragen 
Bij technische vragen over het gebruik van het elektronisch 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 
• Begroting (ZonMw format of aangepast format) 
• TIP! Tips implementatieplan (ZonMw)     
• TIP! Sekse- en gendersensitief onderzoek (Gendered Innovations)  
• TIP! Sekse- en gendersensitief onderzoek (Canadian Institutes of Health Research) 

 

http://www.zonmw.nl/Toelichtingprojectnet
mailto:gender@zonmw.nl
mailto:gender@zonmw.nl
mailto:gender@zonmw.nl
mailto:projectnet@zonmw.nl
http://www.zonmw.nl/subsidiebepalingen
http://www.zonmw.nl/procedurebrochure
http://www.zonmw.nl/voorwaardenenfinancien
https://publicaties.zonmw.nl/maak-zelf-een-implementatieplan/
https://genderedinnovations.stanford.edu/methods/health.html
http://www.cihr-irsc.gc.ca/e/32019.html

	Gender en gezondheid – Implementatieronde I
	DOEL SUBSIDIEOPROEP
	RANDVOORWAARDEN
	Wie kan aanvragen
	Welk bedrag kan aangevraagd worden

	BEOORDELINGSCRITERIA
	PROCEDURE & TIJDPAD
	Beoordelingsprocedure
	Tijdpad
	Meer informatie:


	INDIENEN
	Indiening (via ProjectNet)
	TIPS
	Verklaring akkoord indienen uitgewerkte subsidieaanvraag
	Inhoudelijke vragen
	Technische vragen
	Downloads en links:


