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Subsidieoproep: Implementatie wijk-GGD’er 
 
Samenvatting 
Gemeenten hebben een belangrijke rol in de zorg en ondersteuning voor mensen met onbegrepen 
gedrag. Dit doen zij vanzelfsprekend niet alleen. Zij werken met vele lokale en regionale partijen 
samen om gepaste zorg en ondersteuning te bieden in een vorm die recht doet aan de persoon met 
onbegrepen gedrag, aan het (familie)netwerk, omwonenden en aan het zoveel mogelijk voorkomen en 
beperken van (onnodig) leed en escalaties.  
 
Een wijk-GGD’er blijkt in de praktijk een uitstekende verbindingsofficier in dit krachtenveld en is tevens 
in staat om inzicht en overzicht te creëren. Een wijk-GGD’er is een zorgprofessional die op lokaal 
niveau de zorg- en veiligheidsketen met elkaar verbindt en voorkomt dat een persoon met onbegrepen 
gedrag zichzelf of anderen schade berokkent. Deze sleutelfiguur hoeft nier per se in dienst te zijn van 
een GGD. 
 
Door de inzet van wijk-GGD’ers daalt in gemeenten het aantal meldingen van overlast door mensen 
met verward gedrag. Ook kan de aard van de problemen beter in beeld komen en wordt de 
samenwerking met betrokken ketenpartners verbeterd. De gemeente Vught en Amsterdam werkten al 
langer met de wijk-GGD’er en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft de 
werkzame bestanddelen uit hun aanpak gehaald en reeds 47 gemeenten bij de implementatie 
begeleid. Hierdoor komt voor andere gemeenten eenzelfde soort resultaat binnen handbereik. 
Vanzelfsprekend is er ruimte voor maatwerk en kunnen gemeenten eigen accenten leggen in de 
aanpak.  
 
Na de eerdere succesvolle pilots van een Wijk-GGD’er heeft deze subsidieoproep als doel om de 
implementatie en borging van de wijk-GGD’er in nog meer gemeenten te realiseren om verdere 
inzichten te krijgen in de werkzaamheid en effectiviteit van de wijk-GGD’er.. Het CCV begeleidt bij de 
implementatie hiervan. U krijgt praktische handvatten gebaseerd op de werkzame bestanddelen en u 
kunt kennis en kunde delen met andere gemeenten. De subsidie die u bij ZonMw kunt aanvragen 
bedraagt maximaal € 50.000,- per project met een looptijd van maximaal 12 maanden. De 
subsidieoproep heeft als deadline donderdag 4 november 2021, 14.00 uur.  

Hoe dien ik een subsidieaanvraag in? 
 Vul het Format Implementatie wijk-GGD’er (zie bijlage A) in en beschrijf daarin de volgende 

punten: 
- Contextbeschrijving en probleemstelling 
- Doelstelling 
- Samenwerkingspartners 
- Draagvlak en commitment 
- Rol- en taakbeschrijving 
- Monitoring en evaluatie 
- Borging na afloop van het project 
- Communicatie 

 Vul de Begroting (zie bijlage B) in 
 Vul de Intentieverklaring (zie bijlage C) in en onderteken deze 
 Dien het geheel in via ProjectNet  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/GGz/Grip_op_Onbegrip/Bijlage_A_-_Format_implementatie_wijk-GGD_er_def.docx
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/GGz/Grip_op_Onbegrip/Format_Begroting.xlsx
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/GGz/AVG/Subsidie/2018-10/C._Format_intentieverklaring_Wijk_GGD_er.docx
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Subsidieoproep: Implementatie wijk-GGD’er 
Deadline: 4 november 2021, 14.00 uur 
Trefwoorden: onbegrepen gedrag, wijk-GGD’er, zorgprofessional 
Geplaatst op: 20 september 2021 
Oproep tot het indienen van subsidieaanvragen 

Achtergrond 
Actieprogramma Grip op Onbegrip 
Het Actieprogramma Grip op Onbegrip (2021- 2024) is 
een vervolg op het Actieprogramma lokale initiatieven 
voor mensen met Verward Gedrag (AVG). In het 
voorgaande programma zijn in samenwerking met het 
Schakelteam en VLOT de bouwstenen gelegd voor een 
betere omgang met de complexe problematiek van 
mensen met verward gedrag.  
 
Eén van de doelen van het Actieprogramma Grip op 
Onbegrip is om de goede praktijken van het 
Actieprogramma voor mensen met Verward Gedrag 
door te ontwikkelen. De inzet van een wijk-GGD’er is 
een succesvolle formule gebleken. Vanwege deze 
goede resultaten wordt hier in het Actieprogramma Grip 
op Onbegrip opnieuw op ingezet.  

De wijk-GGD’er 
Gemeenten hebben een belangrijke rol in de zorg en ondersteuning voor mensen met onbegrepen 
gedrag. Dit doen zij vanzelfsprekend niet alleen. Zij werken met vele lokale en regionale partijen 
samen om gepaste zorg en ondersteuning te bieden in een vorm die recht doet aan de persoon met 
onbegrepen gedrag, aan het (familie)netwerk, omwonenden en aan het zoveel mogelijk voorkomen en 
beperken van (onnodig) leed en escalaties.  
 
Een wijk-GGD’er blijkt in de praktijk een uitstekende verbindingsofficier in dit krachtenveld en is tevens 
in staat om inzicht en overzicht te creëren, gericht op het vormen van (vooral de preventieve kant van) 
een goed zorg- en ondersteuningsaanbod. Een wijk-GGD’er is een zorgprofessional, die op lokaal 
niveau de zorg- en veiligheidsketen met elkaar verbindt en voorkomt dat een persoon met onbegrepen 
gedrag zichzelf of anderen schade berokkent. Deze sleutelfiguur hoeft nier per se in dienst te zijn van 
een GGD.  
 
 
 
 
 
 
Een wijk-GGD’er werkt nauw samen met de wijkagent, huisarts en andere (zorg)partners, maar ook 
met minder voor de hand liggende partners zoals de apotheek, supermarkteigenaar en/of 
buurtbewoners. ‘Doen wat nodig is’ blijkt uitstekend van toepassing op de inzet van de wijk-GGD’er. 
De inzet van een extra ‘schakel’ is daarnaast zeer welkom om - zo nodig buiten de reguliere kaders 
om - meer professionele handelingsruimte en meer samenhang tussen relevante organisaties te 
creëren.  
 

  

Een wijk-GGD’er is een titel voor de functie maar verwijst niet naar een 
werkrelatie van de professional. Een wijk-GGD’er kan werkzaam zijn bij de GGD, 
een gemeente, een ggz-instelling of een andere zorg- of welzijnsorganisatie. 

Mensen met onbegrepen gedrag 
Binnen het Actieprogramma Grip op 
Onbegrip wordt gebruik gemaakt van de 
term ‘mensen met onbegrepen gedrag’. Het 
gaat om mensen die zich in een kwetsbare 
situatie bevinden door een opeenstapeling 
van problemen op meerdere 
levensgebieden. Daarbij valt onder meer te 
denken aan psychische en sociale 
problemen, psychiatrische aandoeningen, 
verslaving, verstandelijke beperkingen, 
schulden en dak- of thuisloosheid . De 
gemeenschappelijke deler is dat het om 
mensen gaat die om wat voor reden dan ook 
moeite hebben om grip op hun leven te 
behouden of krijgen.  
 

https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geestelijke-gezondheid/verward-gedrag/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geestelijke-gezondheid/verward-gedrag/
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Doel subsidieoproep 
 
Na de succesvolle pilot in Vught in 2015 en de daarop volgende uitrol van de implementatie van een 
wijk-GGD’er in nog eens 47 gemeenten, onder begeleiding van het CCV, weten we steeds meer over 
de succesvolle werkwijze van een wijk-GGD’er. Deze subsidieoproep heeft als doel om de 
implementatie en borging van de wijk-GGD’er in nog meer gemeenten te realiseren om verdere 
inzichten te krijgen in de werkzaamheid en effectiviteit van de wijk-GGD’er. Toegekende projecten 
worden begeleid door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).  
 
U kunt subsidie aanvragen voor:  

1. Het opzetten, implementeren en borgen van een of meerdere wijk-GGD’ers in uw gemeente. 
Deze sleutelfiguur hoeft nier per se in dienst te zijn van een GGD. Het gaat om het concept 
van de wijk-GGD’er zoals deze in 47 andere gemeenten vanuit het CCV-traject reeds 
succesvol is uitgerold.  

2. Het voortzetten of verlengen van uw project. Ook gemeenten die reeds zijn begonnen met de 
inzet van een wijk-GGD’er kunnen subsidie aanvragen voor de voortzetting van hun project. In 
dat geval dient de nadruk te liggen op borging en inbedding binnen de subsidieperiode. Dit 
kan bijvoorbeeld door in te zetten op monitoring en evaluatie zodat de maatschappelijke 
meerwaarde duidelijk kan worden aangetoond aan potentiële financiers.  

 
In totaal is voor deze subsidieronde € 750.000,- beschikbaar.  

Begeleidingstraject CCV 
Sinds 2017 begeleidt het CCV gemeenten bij het inzetten van een wijk-GGD’er. Daarmee hebben zij 
kennis en kunde opgedaan over de implementatie van de wijk-GGD’er. Daarnaast hebben zij 
onderzoek gedaan naar de werkzame bestanddelen en mechanismen van de rol en functie van de 
wijk-GGD’er. Deze resultaten hebben zij in de eindrapportage De kracht van de wijk-GGD’er 
gepubliceerd.  
 
Het begeleidingstraject van het CCV wordt voortgezet. Indien de subsidie wordt toegekend, neemt u 
automatisch deel aan dit traject. Het CCV biedt tijdens bijeenkomsten praktische handvatten 
gebaseerd op de werkzame bestanddelen en u kunt daarbij kennis en kunde delen met andere 
gemeenten. Omdat iedere gemeente verschillend is, wordt per gemeente gekeken wat de 
verbindende schakel is tussen de domeinen veiligheid en zorg en hoe dit het beste kan worden 
georganiseerd. Als gemeente blijft u zelf gedurende het project initiatiefnemer en trekker. Het CCV 
biedt u ondersteuning en begeleiding op maat.  
 
Het begeleidingstraject richt zich per gemeente op de volgende 6 stappen: 
1. Bestuurlijk commitment en projectorganisatie.  
2. Probleem analyseren en doelen stellen. 
3. Borgen door monitoren. 
4. Profiel en werkwijze wijk-GGD’er. 
5. Positionering in de zorg- en veiligheidsketen. 
6. Van project naar structurele voorziening.  

Principes binnen begeleidingstraject 
Voor het begeleidingstraject gelden de volgende leidende principes: 
• Het CCV ondersteunt en begeleidt op maat op basis van werkzame bestanddelen en de 

opgedane ervaringen uit de implementatie in de eerdere gemeenten. 
• Het CCV neemt geen werkzaamheden van gemeenten over, maar adviseert en begeleidt 

gemeenten. 
• Gemeenten die meedoen, committeren zich aan de rol van ‘vraagbaak’ en ambassadeur voor 

andere geïnteresseerde gemeenten in het land. 
• Gemeenten zijn zelf initiatiefnemer en trekker van het project Implementatie wijk-GGD’er. 
• Gemeenten dragen eveneens zelf verantwoordelijkheid voor het succesvol invoeren van het 

concept van de wijk-GGD’er. 

Vragenuur en contact CCV 
Bij vragen omtrent het traject of het inzetten van een wijk-GGD’er kunt u bij het CCV terecht. U kunt 
contact opnemen met Gisèle Bool (gisele.bool@hetccv.nl / 06 13 35 01 05). Ook vindt er op  27 

https://hetccv.nl/fileadmin/Bestanden/Onderwerpen/Veiligheid_en_zorg/Het_CCV_-_Rapport_De_kracht_van_de_wijk-GGD_.pdf
mailto:gisele.bool@hetccv.nl
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september 2021 van 13.00-14.00 een online vragenuur plaats. Wilt u hier bij zijn? Meld u dan direct 
aan via deze link. 

Cliënten en naasten centraal  
In de projecten wordt gewerkt aan de realisatie van een integrale persoonsgerichte aanpak en staat 
de leefwereld van de mens centraal. Om daar op een goede manier invulling aan te geven, dienen 
zowel cliënten- als naasten(organisaties) onderdeel te zijn van de projectgroep en betrokken te zijn bij 
zowel de opzet als de uitvoering van het project. Bovendien is in alle fases van het project nadrukkelijk 
aandacht voor het perspectief van mensen die (dreigen) de grip op hun leven te verliezen en op de 
behoeften van hun omgeving. 

Monitoring en evaluatie 
We vragen u om in het project aandacht te hebben voor de monitoring en evaluatie, zodat de 
resultaten van de inzet van de wijk-GGD’er inzichtelijk kunnen worden gemaakt. De monitoring en 
evaluatie geeft inzicht in het functioneren van de wijk-GGD’er in uw gemeente, wat kan bijdragen aan 
het borgen van de functie. Daarnaast geven de monitoring en evaluatie input voor landelijke 
beleidsvorming. ZonMw en het CCV zullen u ondersteunen bij het vormgeven van de monitoring en 
evaluatie.  

Randvoorwaarden 
Wie kan aanvragen?   

• In de subsidieaanvraag dienen de hoofdaanvrager, de projectleider/penvoerder, de bestuurlijk 
verantwoordelijke, de medeaanvrager(s), en de projectpartners te worden toegevoegd. Het is 
verplicht om tenminste de volgende projectleden toe te voegen: 

o Projectleider/penvoerder  
Eén persoon wordt aangesteld als projectleider en penvoerder van het project. De 
projectleider is verantwoordelijk voor de uitvoering en coördinatie van het project en is 
het eerste aanspreekpunt voor ZonMw.  

o Hoofdaanvrager 
Gemeenten kunnen als hoofdaanvrager een subsidieaanvraag indienen. Een 
gemeente doet dat namens een samenwerkingsverband met ten minste de 
organisatie die de wijk-GGD’er in dienst heeft en eventuele 
samenwerkingsorganisaties uit de justitieketen en uit het domein zorg en welzijn. 

o Bestuurlijk verantwoordelijke  
Degene die de rechtspersoon wettelijk of statutair in rechte kan vertegenwoordigen. 
De bestuurder van de gemeente dient als bestuurlijk verantwoordelijke genoteerd te 
worden in de projectgroep. De bestuurlijk verantwoordelijke en de hoofdaanvrager 
dienen van dezelfde organisatie afkomstig te zijn.   

• Met het indienen van een subsidieaanvraag gaat u ermee akkoord dat u een gezamenlijk 
traject aangaat met het CCV.  
 

Welk bedrag kan aangevraagd worden?  
• De totale projectbegroting dient u helder te onderbouwen met een gespecificeerde begroting. 

In bijlage B begroting maakt u inzichtelijk hoe de uitvoering wordt gefinancierd.  
• Een gemeente kan een subsidiebedrag van maximaal € 50.000,- aanvragen voor een 

maximale looptijd van 12 maanden. Dit bedrag is vrij besteedbaar binnen de door ZonMw 
gestelde kaders van het project. Het mag bijvoorbeeld besteed worden aan personeel/inzet 
wijk-GGD’er, organiseren van een aftrapbijeenkomst, publiciteit, faciliteiten wijk-GGD’er, 
kwaliteitsborging, monitoring en evaluatie.   

• Naast het subsidiebedrag wordt minimaal 25% van het totale projectbudget in cash of in kind 
gefinancierd door de gemeente en/of de samenwerkingspartners. Deze eigen investeringen 
kunnen geheel in geld (in cash) worden ingebracht of geheel of gedeeltelijk door middel van 
inzet en bekostiging van eigen personeel binnen de activiteiten (in kind). Dit betekent dat bij 
een subsidieaanvraag van € 50.000,- de aanvrager tenminste € 16.667,- aan 
cofinanciering/eigen bijdrage inbrengt en dat gehele project wordt begroot op € 66.667,-. Dit 
wordt in de totaalbegroting herleidbaar verwerkt uitgedrukt in euro’s. De cofinanciering dient 
definitief geregeld te zijn bij het indienen van de subsidieaanvraag.  

https://hetccv.nl/agenda/informatiebijeenkomst-over-subsidieoproep-invoering-wijk-ggd
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/GGz/Grip_op_Onbegrip/Format_Begroting.xlsx
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• Er dient tevens 10% van het budget gereserveerd te worden voor monitoring en evaluatie, 

zodat de resultaten van de wijk-GGD’er zorgvuldig in kaart worden gebracht.  
• Het is niet mogelijk om kosten die gemaakt zijn voorafgaand aan de officiële startdatum van 

het project op te voeren of te declareren. De vroegst mogelijke startdatum is 10 januari 2022 
Wel kunnen reeds gestarte projecten voortgezet worden met deze subsidie. In dat geval dient 
u de behoefte aan aanvullende subsidie op basis van de omvang te onderbouwen in uw 
subsidieaanvraag. 

• ‘Onvoorziene kosten’ komen niet in aanmerking voor subsidie.  
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Beoordeling van uw subsidieaanvraag 
Subsidieaanvragen dienen te voldoen aan de Algemene subsidiebepalingen van ZonMw1. Uw 
subsidieaanvraag wordt op basis van de onderstaande criteria beoordeeld.  
 
1. Bijdrage aan programmadoel 

o De omvang van het project (budget en looptijd) is duidelijk beschreven en onderbouwd aan de 
hand van een gedegen probleemanalyse. Hieruit blijkt een duidelijke urgentie voor de 
implementatie en/of voortzetting van een wijk-GGD’er binnen de gemeente.   

o Het project draagt bij aan verbinding tussen de zorg- en veiligheidsketen en voorkomt 
daarmee potentieel dat een persoon met verward gedrag zichzelf of anderen schade 
berokkent.  

o De toegevoegde waarde van het project en de projectresultaten ten opzichte van de huidige 
situatie in de gemeente/regio is aangetoond.  

o Het perspectief van cliënten en hun naasten is geborgd in de aanvraag.  
o De wijze waarop alle betrokkenen met elkaar ervaringen en best practices delen en het 

gezamenlijk leren handen en voeten geven, is duidelijk beschreven. 
o De geleerde lessen uit de evaluatie De kracht van de wijk-GGD’er worden meegenomen in de 

uitvoering van het project.  
 
 
2. Samenwerking 

o De projectgroep is een afspiegeling van het samenwerkingsverband. In het 
samenwerkingsverband is tenminste de gemeente, de organisatie waar de wijk-GGD’er 
werkzaam is en een cliënten- en naasten organisatie vertegenwoordigd.  

o Ervaringsdeskundigen (cliënt en naasten) zijn onderdeel van de projectgroep en betrokken bij 
de opzet en uitvoering van het project. De betrokkenheid is helder omschreven.  

o De bijdrage van elke partij uit de projectgroep aan het project is duidelijk omschreven.  
o De lokale context waarin de samenwerkingspartners opereren is helder omschreven.  
o De intentieverklaring is ondertekend door de samenwerkingspartners. Bij het indienen van de 

aanvraag dienen in ieder geval de gemeente en de organisatie waar de wijk-GGD’er 
werkzaam is de intentieverklaring te hebben ondertekend.  

 
3. Haalbaarheid 

o De doelen van het project zijn SMART geformuleerd.  
o In het plan van aanpak is een duidelijke en realistische fasering opgenomen.  
o De doelgroep waarop de wijk-GGD’er zich zal richten is beschreven. 
o De haalbaarheid van het project is inzichtelijk gemaakt.  
o Binnen de gemeente is er commitment voor het aanstellen van een wijk-GGD’er, mandaat en 

back-up voor de werkwijze en kosten en financiering voor de implementatie en borging.  
o Binnen de verschillende samenwerkingspartijen is er voldoende draagvlak voor de 

implementatie en borging van een wijk-GGD’er.  
o Het projectplan (ingevuld format bijlage A Implementatie wijk-GGD’er) is concreet en 

doeltreffend geschreven.  
o De borging na afloop van de projectperiode is aannemelijk gemaakt. 
o Het project levert meetbare resultaten op voor de monitoring en evaluatie.  
o Er vindt een interne monitoring en evaluatie plaats waarmee de maatschappelijke 

meerwaarde van het project inzichtelijk kan worden gemaakt.  
 
4. Begroting 

o Het aangevraagde budget is realistisch onderbouwd op basis van de omvang van het project.  
o Kosten voor een projectleider en inzet van ervaringsdeskundigen en hun naasten zijn 

opgenomen in de begroting.  
o De verplichte cofinanciering van 25% van het totale projectbudget is aangetoond. Het plan en 

de begroting maken duidelijk op welke wijze in cofinanciering wordt voorzien. 
o 10% van het totale projectbudget is gereserveerd voor monitoring en evaluatie.   

 

 
 

http://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Corporate/Algemene-subsidiebepalingen-ZonMw_per_1_juli_2013.pdf
https://hetccv.nl/fileadmin/Bestanden/Onderwerpen/Veiligheid_en_zorg/Het_CCV_-_Rapport_De_kracht_van_de_wijk-GGD_.pdf
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Beoordelingsprocedure 
De subsidieaanvraag wordt beoordeeld op basis van bovenstaande criteria door een 
vertegenwoordiging van de programmacommissie van het Actieprogramma Lokale initiatieven voor 
mensen met Verward Gedrag. Deze bestaat uit experts met (praktische) kennis op het gebied van 
mensen met verward gedrag binnen het sociaal domein. De commissie adviseert het bestuur van 
ZonMw over het te nemen besluit. 

 

Indienen in ProjectNet 
Subsidieaanvragen dient u in via ProjectNet, het digitale indiensysteem van ZonMw. Wanneer u nog 
niet eerder heeft gewerkt met ProjectNet, meldt u zich dan eerst aan als nieuwe gebruiker. In de 
handleiding van ProjectNet leest u hoe u een account kunt aanmaken.   
 
Uw subsidieaanvraag moet tijdig en volledig (inclusief verplichte bijlagen) worden ingediend. De 
deadline is 4 november 2021, 14.00 uur. Direct na het indienen wordt u gewezen op het formulier 
‘Verklaring akkoord indienen subsidieaanvraag’. Wij verzoeken u dit formulier te voorzien van de 
handtekening van de ’bestuurlijk verantwoordelijke‘ en de ’hoofdaanvrager‘ en deze digitaal te sturen 
naar ZonMw, t.a.v. Kristel Steutel, gripoponbegrip@zonmw.nl. Het formulier dient uiterlijk 1 week na 
de digitale indiening van de subsidieaanvraag binnen te zijn.  

Hoe kunt u uw subsidieaanvraag indienen?  
o Uw subsidieaanvraag moet ingediend worden in ons digitale aanvraagsysteem ProjectNet.  
o In ProjectNet vult u enkele basisgegevens in, zoals de titel van uw project, de projectgroepleden, 

een samenvatting en een aantal aandachtsgebieden van uw project (zie handleiding).  
o Daarnaast voegt u verplicht 3 bijlagen (in pdf) toe:  

o Format Implementatie wijk-GGD’er (zie bijlage A) (max. 5 A4, Arial, lettergrootte 10 pt).  
o Begroting (zie bijlage B). Waaruit blijkt dat: 

 Ten minste 25% cofinanciering is opgenomen 
 Ten minste 10% is gereserveerd voor monitoring en evaluatie  
 Er budget is gereserveerd voor cliënten en naasten 

o Intentieverklaring (zie bijlage C). Bij het indienen van de aanvraag dienen in ieder geval de 
gemeente en de organisatie waar de wijk-GGD’er werkzaam is de intentieverklaring te hebben 
ondertekend. 

Overige bijlagen worden niet in behandeling genomen.  
o De aanvraag wordt geschreven in het Nederlands.  
 

Downloads en links: 
A. Format Implementatie wijk-GGD’er (verplichte bijlage) 
B. Format begroting (verplichte bijlage) 
C. Format intentieverklaring (verplichte bijlage) 
D. Handleiding ProjectNet 
E. Algemene subsidiebepalingen 
F. Procedures ZonMw 

 

TIPS  
• Wanneer uw organisatie nog niet geregistreerd is bij ZonMw dan kunt u dit in ProjectNet 

aanvragen. Zonder organisatie is het niet mogelijk een ProjectNet account aan te maken. Ook de 
organisaties waarmee u samenwerkt, dienen in ons systeem geregistreerd te worden. Wij 
adviseren u om dit tijdig aan te vragen. 

• Om de begroting goed in pdf te laten passen, kunt u de marges aanpassen naar ‘smal’ en de 
afdrukstand naar ‘liggend’.  

Tijdpad  
 
 

Vragenuur CCV Maandag 27 september 13.00 
– 14.00 

Deadline indienen subsidieaanvraag Donderdag 4 november 2021, 
14.00 uur 

Ontvangst besluitbrief 
Uiterlijke startdatum  

10 december 2021 
10 januari 2022 
  

https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/GGz/AVG/Subsidie/2017-7/C._Handleiding_ProjectNet.pdf
mailto:gripoponbegrip@zonmw.nl
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/GGz/AVG/Subsidie/2017-7/C._Handleiding_ProjectNet.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/GGz/Grip_op_Onbegrip/Bijlage_A_-_Format_implementatie_wijk-GGD_er_def.docx
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/GGz/Grip_op_Onbegrip/Format_Begroting.xlsx
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/GGz/AVG/Subsidie/2018-10/C._Format_intentieverklaring_Wijk_GGD_er.docx
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/GGz/Grip_op_Onbegrip/Bijlage_A_-_Format_implementatie_wijk-GGD_er_def.docx
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/GGz/Grip_op_Onbegrip/Bijlage_A_-_Format_implementatie_wijk-GGD_er_def.docx
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/GGz/Grip_op_Onbegrip/Format_Begroting.xlsx
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/GGz/Grip_op_Onbegrip/Format_Begroting.xlsx
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/GGz/AVG/Subsidie/2018-10/C._Format_intentieverklaring_Wijk_GGD_er.docx
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/GGz/AVG/Subsidie/2017-7/C._Handleiding_ProjectNet.pdf
http://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Corporate/Algemene-subsidiebepalingen-ZonMw_per_1_juli_2013.pdf
http://www.zonmw.nl/nl/subsidies/procedure/


                                 Subsidieoproep: Implementatie wijk-GGD’er 
 

 
• Wanneer uw subsidieaanvraag niet ontvankelijk (onvolledig of onjuist ingediend) is, ontvangt u 

binnen 2 dagen na de deadline bericht van ZonMw. In het bericht staat welk onderdeel aangevuld 
moet worden om alsnog voor beoordeling in aanmerking te komen. U krijgt daarbij maximaal 24 
uur de tijd om uw subsidieaanvraag aan te passen en opnieuw in te dienen. Zorg ervoor dat de 
hoofdaanvrager en/of de projectleider/penvoerder in die periode telefonisch goed bereikbaar is. 

• Houd de programmapagina in de gaten voor actuele informatie over het actieprogramma. Deze 
pagina wordt regelmatig bijgewerkt. 

 
 
Inhoudelijke vragen 
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met het programmasecretariaat, tel: + 31 070 349 
54 70, e-mail: gripoponbegrip@zonmw.nl.  
  
 
Technische vragen 
Mocht u problemen hebben met ons digitale indiensysteem ProjectNet dan helpen wij u graag. Onze 
helpdesk is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur, tel. 070 349 51 76, of per e-
mail projectnet@zonmw.nl. Vermeld in uw e-mail uw telefoonnummer zodat wij u eventueel kunnen 
terugbellen.  
 

https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geestelijke-gezondheid/grip-op-onbegrip/
mailto:gripoponbegrip@zonmw.nl
mailto:projectnet@zonmw.nl
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