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Subsidieoproep Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP): 
Opzetten en doorontwikkelen van samenwerking rondom de uitvoering en implementatie van 
Gecombineerde Leefstijlinterventies. 
 
Onderwerpen: regionaal, samenwerking, voeding, bewegen, gedragsverandering, gezonde leefstijl, 
stimulans, implementatieplan, juiste zorg op de juiste plek, preventie, gemeente, zorgverzekeraar, 
zorggroep, leefstijlcoach, fysiotherapeut, diëtist, coördinatie. 
 
Datum geplaatst: 17 december 2020 
Deadline: 23 februari 2021, om 14:00 uur 
 
Wilt u een van de vier erkende Gecombineerde Leefstijlinterventies aan gaan bieden? En wilt u de 

hiervoor benodigde samenwerking in uw werkgebied opzetten en/of doorontwikkelen? En gezamenlijk 

met alle relevante partners een implementatieplan opstellen om de Gecombineerde Leefstijlinterventie 

(GLI) na afloop van de subsidieperiode aan te kunnen bieden in uw regio? Dan is deze 

subsidieoproep mogelijk wat voor u! 

 

Voor de subsidieronde JZOJP Gecombineerde Leefstijlinterventies is maximaal € 375.000,- 
beschikbaar. Per project kan maximaal €37.500,- worden aangevraagd.  
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ACHTERGROND 
Deze oproep is onderdeel van het programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP). 
 

Programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek 
Gezondheid1 is het grootste goed van mensen. Nederlanders waarderen hun gezondheid meestal 
(zeer) positief, ook als men een ziekte of beperking heeft. Wat men (nog) kan, staat voorop. Zoals de 
Taskforce 'De juiste zorg op de juiste plek' in haar rapport aangeeft, moet dit gegeven het leidende 
principe zijn voor de inrichting van ondersteuning en zorg. Het lichamelijke, psychische en sociale 
functioneren van de mens moet het vertrekpunt zijn en het aanbod van preventie, zorg en welzijn 
moet zo georganiseerd zijn, dat het daar naadloos op aansluit. Dat voorkomt (duurdere) zorg, 
verplaatst zorg naar dichter bij mensen thuis en vervangt zorg (door andere zorg, zoals eHealth): de 
juiste zorg op de juiste plek. Zo wordt een bijdrage geleverd aan de verbetering van de ervaren 
gezondheid, kwaliteit van leven en worden de steeds schaarsere professionals en middelen optimaal 
ingezet. Voor verdere informatie verwijzen wij u graag naar de programmatekst. 
 
Deze subsidieoproep betreft het opzetten en doorontwikkelen van samenwerking rondom de 
uitvoering en implementatie van Gecombineerde Leefstijlinterventies (hierna GLI). 
 
 

DOEL VAN DE SUBSIDIEOPROEP 
Het doel van de subsidieoproep JZOJP – GLI is het ondersteunen bij het opzetten en/of 
doorontwikkelen van uw samenwerkingsverband. Daarnaast is de subsidie bedoeld voor het 
gezamenlijk opstellen van een implementatieplan voor het aanbieden van minimaal één van de 
erkende GLI’s na afloop van de subsidie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het maken van 
samenwerkingsafspraken en het verkennen van financieringsmogelijkheden. Aan de hand van dit plan 
kan men na afloop van de subsidie het aanbod gaan implementeren en kunnen deelnemers starten 
met de GLI. Het begrip 'regio' beperkt zich in deze oproep niet tot een bepaalde schaalgrootte en kan 
uiteenlopen van een wijk, tot enkele wijken van een grote gemeente, tot een conglomeraat van 
gemeenten of bijvoorbeeld een zorggroep- of een GGD-regio. Waarbij opgemerkt dat een aanpak die 
gemeentegrenzen overschrijdt de voorkeur heeft. 
 
Een GLI richt zich op verschillende (leefstijl)aspecten die van belang zijn bij het verminderen van 
overgewicht. Er wordt tegelijkertijd gewerkt aan het verminderen van de energie-inname (voeding), het 
verhogen van de lichamelijk activiteit (bewegen) en een duurzame gedragsverandering. Deze 
gecombineerde aanpak is bewezen- en kosteneffectief2. Wanneer een interventie een erkenning 
‘Eerste aanwijzing voor effectiviteit’ heeft vanuit het erkenningstraject van het RIVM wordt de 
interventie, sinds 1 januari 2019, onder voorwaarde van de zorgverzekeraar vergoed vanuit het 
basispakket van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Naast de erkenning van het RIVM moet de interventie 
passen binnen de beschrijvingen van de GLI van het Zorginstituut Nederland en voldoen aan de 
voorwaarden van de beleidsregel van de Nederlandse Zorgautoriteit. Momenteel zijn er vier GLI 
programma’s die voor vergoeding vanuit de basisverzekering in aanmerking komen; CooL, SLIMMER, 
de BeweegKuur en Samen Sportief in Beweging.  
 
De samenwerkingsverbanden die een subsidieaanvraag willen indienen moeten voornemens zijn om 
minimaal een van de bovenstaande GLI-programma’s aan te gaan bieden in hun regio. Bij voorkeur 
als onderdeel van een multidisciplinaire ketenaanpak voor overgewicht en obesitas bij volwassenen, 
gericht op het bewerkstelligen van een actieve leefstijl en gezond voedingspatroon. Bij een 
ketenaanpak worden het sociaal domein en het medisch domein nog steviger met elkaar verbonden, 
waarbij er ook aandacht is voor sociale- en gezondheidsproblemen die verbonden kunnen zijn met 
overgewicht of obesitas.  
 
Om de kans op een succesvolle implementatie van de GLI in de regio zo groot mogelijk te maken, is 
het van belang dat bij het indienen van de aanvraag minimaal een enthousiaste 
kartrekker/coördinator, een AGB-geregistreerde GLI-aanbieder met de vereiste competenties om een 
van de vier GLI’s aan te kunnen bieden en de preferente zorgverzekeraar betrokken zijn. De drie 
vereiste partijen tekenen voor het indienen van de aanvraag allen een intentieverklaring. 

 
1 Gezondheid wordt bezien vanuit het perspectief van positieve gezondheid. 
2 Aan de slag met de gecombineerde leefstijlinterventies, RIVM mei 2019. 

https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/ouderen/programmas/programma-detail/juiste-zorg-op-de-juiste-plek/publicaties/
https://www.leefstijlinterventies.nl/
https://www.nogslimmer.nl/
https://www.huisvoorbeweging.nl/zorg-welzijn/interventies/beweegkuur-gli/
http://www.samensportiefinbeweging.nl/
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Tijdens het project wordt het samenwerkingsverband vormgegeven en/of verder doorontwikkeld, door 
ook andere relevante partijen uit de regio te betrekken. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan 
de gemeente, zorggroepen, huisartsen en andere doorverwijzers, paramedici en partijen binnen het 
sport- en beweegaanbod.  
 
Om gezamenlijk de urgentie en bevorderende en belemmerende factoren in kaart te brengen is het de 
taak van het samenwerkingsverband de specifieke regionale situatie op het moment van het indienen 
van de aanvraag zo goed mogelijk te beschrijven op basis van een beknopte (omgevings)analyse. 
Deze analyse geeft de sociale- en gezondheidssituatie weer van de bewoners van de regio. 
Daarnaast moet het inzicht geven in de stand van zaken van het bestaande GLI-aanbod in de regio en 
de (nog te betrekken) relevante samenwerkingspartijen. Ook biedt het inzicht in de kansen en 
knelpunten voor het aanbieden van een GLI in uw regio. Daarnaast wordt er beargumenteerd waarom 
er voor een bepaalde geografische afbakening gekozen is. Voor deze omgevingsanalyse kunt u o.a. 
gebruik maken van beschikbare data van Vektis, informatie op https://www.regiobeeld.nl/ en de 
monitor van het RIVM, incl. bijhorende factsheet. 
 

Mijlpalen 
Het project dient na afloop in ieder geval de volgende mijlpalen behaald te hebben: 

• Een opgericht samenwerkingsverband met betrokkenheid van alle relevante regionale 
partijen. 

• Een procesbeschrijving van hoe de samenwerking tot stand gekomen is en/of verder is 
uitgebreid. 

• Een implementatieplan voor het aanbieden van een GLI in de regio. Onderdeel van dit plan zijn 
minimaal: 

o Samenwerkingsafspraken, o.a. over taken, rollen en verantwoordelijkheden, de 
coördinatie, afspraken rondom doorverwijzingen en ‘warme overdacht’ naar 
sportaanbieders na afloop van de GLI, zodat deelnemers duurzaam blijven bewegen. 

o Afspraken rondom de financiering met de preferente zorgverzekeraar. 
o Afspraken over hoe men potentiële deelnemers gaat betrekken/motiveren/werven en 

over de toegankelijkheid van de GLI. 
o Een concrete datum waarop het aanbod is begonnen of van start gaat. 
o Beschrijving van hoe uw plan inspeelt op de regionale gezondheidssituatie en 

populatie.  
o Overeenstemming met de licentiehouder over het aanbieden van de specifieke GLI, 

inclusief het verkrijgen van de licentie. 
 
Het samenwerkingsverband dient bij afronding van het project een eindverslag in, waarin o.a. de 
hierboven genoemde mijlpalen zijn beschreven en het implementatieplan als bijlage is bijgevoegd. Uw 
eindverslag dient u maximaal vier weken na afloop van uw project bij ons in. U ontvangt t.z.t. van ons 
een format voor het opstellen van het eindverslag. Het implementatieplan stelt u volgens een eigen 
format op, raadpleeg hiervoor ook goed de verschillende handreikingen van de interventie 
eigena(a)r(en) en kijk op onze website voor tips bij het opstellen van een implementatieplan. 
Daarnaast vindt u op de website van het RIVM nog meer informatie over de GLI en goede 
voorbeelden van succesvolle samenwerking en implementatieplannen.  
 
 

RANDVOORWAARDEN   
 

Wie kan aanvragen en onder welke voorwaarden? 
• Een samenwerkingsverband bestaat minimaal uit een enthousiaste kartrekker, een AGB-

geregistreerde GLI-aanbieder met de vereiste competenties om een van de vier GLI’s aan te 
kunnen bieden en de preferente zorgverzekeraar. Deze partijen tekenen allemaal de 
intentieverklaring. 

• Er is een enthousiaste kartrekker/coördinator betrokken met aantoonbare regionale binding. 
De kartrekker heeft een belangrijke rol bij het samenbrengen van de noodzakelijke partijen en 
verzorgt de coördinatie rondom het opstellen van het implementatieplan. Denk bijvoorbeeld 
aan iemand vanuit een GGD, ROS of een zorggroep.  

• Een getekende intentieverklaring van de minimaal vereiste partners van het 

samenwerkingsverband is verplicht. 

https://www.regiobeeld.nl/
https://www.loketgezondleven.nl/zorgstelsel/gecombineerde-leefstijlinterventie/aanbod-GLI-in-Nederland
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/06/30/gecombineerde-leefstijlinterventie-2020-ontwikkeling-in-volle-gang
https://publicaties.zonmw.nl/maak-zelf-een-implementatieplan/
https://www.loketgezondleven.nl/zorgstelsel/gecombineerde-leefstijlinterventie/aanbod-GLI-in-Nederland


5 
 

• Er wordt een projectleider en penvoerder aangewezen3. Deze persoon is 
eindverantwoordelijk, verzorgt de rapportage(s) en is contactpersoon voor ZonMw. 

• De hoofdaanvrager moet een in Nederland gevestigde rechtspersoon zijn met aantoonbare 

regiobinding.  

• De hoofdaanvrager en bestuurlijk verantwoordelijk behoren tot dezelfde organisatie. Dit is 

tevens de organisatie die de subsidie ontvangt.  

• Voor het indienen van een aanvraag dient u te beschikken over de benodigde informatie over 
de regionale situatie waar u het GLI-aanbod wilt gaan implementeren.  

• Per samenwerkingsverband kan maximaal één aanvraag voor deze subsidieronde worden 

ingediend. 

• Indien uw samenwerkingsverband reeds een Start- of Regio-impuls toegekend gekregen heeft 

op het thema GLI is het niet mogelijk om binnen deze subsidieronde een aanvraag in te 

dienen. 

• Partners van het samenwerkingsverband mogen ook onderdeel uitmaken van een 
preventiecoalitie, echter moet deze subsidieaanvraag wel aantoonbaar aanvullend zijn op de 
subsidie van de preventiecoalitie4.  

• Participatie van (een vertegenwoordiging van) de doelgroep is een pré. 

• Daarnaast is het een pré als de GLI onderdeel wordt van een multidisciplinaire ketenaanpak 
voor volwassen met overgewicht en obesitas. 

 

Welk bedrag kan worden aangevraagd? 
• Het maximaal aan te vragen budget per project bedraagt € 37.500,- (inclusief btw) voor de 

duur van maximaal 12 maanden.  

• De partners binnen het samenwerkingsverband dragen gezamenlijk minimaal 10% van de 
totale projectkosten bij (in cash of in kind).  

• Binnen deze subsidie kunnen kosten vergoed worden voor: 
- De coördinatie; om betrokken partijen op regionaal niveau bij elkaar te brengen en/of te 

houden. 
- Het organiseren van bijeenkomsten.  
- Communicatie over het potentiële aanbod richting deelnemers en doorverwijzers. En de 

benodigde inzet voor het opstellen van een activatieplan om mensen te betrekken bij of 
deel te laten nemen aan de GLI.  

- De personele inzet van de projectgroepleden voor de uitvoering van het project is voor 
maximaal 90% subsidiabel. Dit is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten van het 
salaris van de professionals voor de tijd die zij aan het project besteden (dus niet de uren 
die besteed worden aan reguliere taken).  

• U dient minimaal 5% van het totale projectbudget te reserveren voor communicatie over uw 

project. 

• ‘Onvoorziene kosten’ zijn niet subsidiabel.  

• De subsidie is uitdrukkelijk niet bedoeld voor het financieren van zorg-, welzijns- en 

ondersteuningsactiviteiten (Wmo, Zvw en Wlz, Jeugdwet) of onderzoeksactiviteiten.  

 

Staatssteun 
U wordt op het volgende geattendeerd. Wanneer ondernemingen binnen deze subsidieronde 

aanspraak maken op subsidie, verstrekt ZonMw de subsidie onder de de-minimisverordening 

(Verordening (EU) Nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013). Zie de ZonMw website 

voor een nadere toelichting. Per zelfstandige onderneming mag over een periode van drie 

achtereenvolgende belastingjaren maximaal € 200.000,- de-minimissteun ontvangen worden. Binnen 

deze subsidieronde kunt u maximaal aanspraak maken op € 37.500,-. Bij het indienen van de 

uitgewerkte aanvraag dient u een Verklaring de-minimissteun in waarin u alle de-minimissteun opgeeft 

die over de twee voorgaande belastingjaren en in het lopende belastingjaar aan u is verleend. Als in 

 
3 Bij de subsidieontvanger zijn 3 rollen gedefinieerd:  

1. Bestuurlijk verantwoordelijke is degene die de rechtspersoon wettelijk of statutair in rechte kan vertegenwoordigen. 
2. (Hoofd)aanvrager is degene die (eind)verantwoordelijk is voor de subsidieaanvraag.  
3. Projectleider/penvoerder is degene die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het project.  

4 https://www.loketgezondleven.nl/zorgstelsel/subsidieregeling-preventiecoalities 

https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/cofinanciering/juridische-aspecten-bij-samenwerken/
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/cofinanciering/juridische-aspecten-bij-samenwerken/
http://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Ouderen/JZOJP/Voorbeeldverklaring-de-minimis-LZO.pdf
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het (recente) verleden subsidie is verstrekt als de-minimissteun, zou dat in de betreffende 

subsidiebeschikking en of andere documenten uitdrukkelijk moeten zijn aangegeven. Als u in deze 

periode de-minimissteun heeft ontvangen, kan ZonMw hierover meer informatie bij u opvragen.  

 

Het is belangrijk om zorgvuldig na te gaan of in uw geval de de-minimisdrempel niet wordt 

overschreden. Handelen in strijd met de Europese staatssteunregels kan in het ergste geval leiden tot 

terugvordering van de verleende steun, vermeerderd met de wettelijke rente.  

 

Het de-minimisplafond geldt voor één onderneming. Artikel 2 lid 2 van de de-minimisverordening (nr. 

1407/2013) geeft aan wanneer sprake is van één onderneming. Het kan namelijk voorkomen dat twee 

(of meer) ondernemingen een bepaalde band met elkaar onderhouden en onder deze verordening als 

één onderneming worden gezien. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het hebben van de meerderheid van 

de stemrechten van de aandeelhouders van een andere onderneming, het recht om onder meer 

bestuursleden van een andere onderneming te benoemen/ontslaan en het recht een overheersende 

invloed op een andere onderneming uit te oefenen. 

 

Als er sprake is van samenwerking, waarbij meerdere ondernemingen begunstigde van staatssteun 

kunnen zijn, dan moeten alle ondernemingen voldoen aan de voorwaarden van de de-

minimisverordening. Dit betekent dat alle voorwaarden en verplichtingen die voortvloeien uit de de-

minimisverordening van toepassing zijn op alle ondernemingen in het samenwerkingsverband. 

 

Uw aanvraag voor subsidie wordt afgewezen als: 

a) één van de situaties bedoeld in artikel 1 van de de-minimisverordening zich voordoet waarbij 

toepassing van de de-minimisverordening is uitgesloten; 

b) door toekenning van de gevraagde subsidie het de-minimisplafond voor uw onderneming zou 

worden overschreden; of 

c) uw aanvraag anderszins niet voldoet aan de voorwaarden van de de-minimisverordening.   

 

BEOORDELINGSCRITERIA 
De ingediende aanvragen worden beoordeeld aan de hand van relevantie- en kwaliteitscriteria. De 
aanvraag dient daarnaast te voldoen aan de vereisten onder RANDVOORWAARDEN en 
de Algemene subsidiebepalingen van ZonMw5.  
 

Relevantiecriteria 
Aansluiting doel subsidieoproep 

• De aanvraag sluit aan bij het doel van de subsidieoproep; het opzetten en (door)ontwikkelen 
van een regionaal samenwerkingsverband ten behoeve van de GLI en het gezamenlijk 
opstellen van een implementatieplan om de GLI daadwerkelijk aan te gaan bieden.  

• Er is aannemelijk gemaakt dat het project leidt tot het behalen van de mijlpalen.  
 

Relevantie voor de praktijk 

• De geografische afbakening van waar men de GLI wil gaan aanbieden is helder beschreven. 
Daarbij is beargumenteerd waarom hiervoor gekozen is. 

• De huidige samenwerking van de betrokken partijen is helder beschreven. 

• Uit de beknopte (omgevings)analyse blijkt: 
o De noodzaak voor het opzetten en/of doorontwikkelen van het 

samenwerkingsverband. 
o Wat de regionale gezondheidssituatie is en welke noodzaak er is voor het aanbieden 

van een GLI. 

 
5 De algemene subsidiebepalingen adresseren iedereen die betrokken is bij het desbetreffende project.  

Bij de subsidieontvanger zijn 3 rollen gedefinieerd:  
1. Bestuurlijk verantwoordelijke is degene die de rechtspersoon wettelijk of statutair in rechte kan vertegenwoordigen. 
2. (Hoofd)aanvrager is degene die (eind)verantwoordelijk is voor de subsidieaanvraag.  
3. Projectleider/penvoerder is degene die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het project.  

 

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
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o Welke partijen relevant zijn om aanvullend te betrekken in het 
samenwerkingsverband. 

o Welke kansen en knelpunten er zijn in de regio voor het uitrollen van het GLI-aanbod. 

• In het project staat regionale samenwerking tussen alle relevante partijen centraal. 
 

Kwaliteitscriteria 
Doelstelling(en) 

• De doelstelling(en) van het project is/zijn helder geformuleerd. 

• De voorgestelde werkwijze sluit aan bij de doelstelling(en) van het project.  
 

Plan van aanpak 

• De aanvraag is concreet en doeltreffend geschreven.  

• De beoogde resultaten zijn helder beschreven. 

• Er is aannemelijk gemaakt dat het samenwerkingsverband over voldoende menskracht en 
middelen beschikt om een dergelijk project binnen 12 maanden te kunnen uitvoeren. 

• In het plan van aanpak is een duidelijke en realistische tijdsplanning opgenomen. Uit de 
tijdsplanning wordt duidelijk welke activiteiten, wanneer worden ondernomen en wie waarvoor 
verantwoordelijk is.  

• De haalbaarheid van het project is aan de hand van een heldere beschrijving van 
bevorderende en belemmerende factoren inzichtelijk gemaakt. 

 

Projectgroep en samenwerking 

• De samenstelling van het samenwerkingsverband sluit aan op de doelstelling(en) van het 
project, de regionale situatie en de te behalen mijlpalen.  

• Alle samenwerkingspartners nemen actief deel aan het project. De rollen, taken en 
verantwoordelijkheden van alle samenwerkingspartners zijn duidelijk beschreven in het plan 
van aanpak en komen ook tot uitdrukking in de planning. 

• Indien het samenwerkingsverband wordt uitgebreid: het plan voor uitbreiding van het 
samenwerkingsverband sluit goed aan op de regionale situatie. 

• De relatie/verbinding met andere regionale samenwerkingsverbanden/netwerken is helder 
toegelicht in uw aanvraag. 

• Het is voldoende aannemelijk gemaakt dat de kartrekker regionale binding heeft met de regio 
waar de GLI geïmplementeerd gaat worden. 

 

Implementatie en borging 

• Het is voldoende aannemelijk gemaakt dat het GLI-aanbod er daadwerkelijk gaat komen na 

afloop van de subsidie en kan worden geborgd in het regionale aanbod. 

• Hierbij is ook helder omschreven op welke wijze het samenwerkingsverband wordt voortgezet 

na afloop van de subsidie. 

 
Begroting 

• Het aangevraagde budget is realistisch onderbouwd op basis van de omvang, opzet en 
uitwerking van het project. 

• De inzet van personeel en/of de coördinator/kartrekker is consistent met het plan van aanpak 
en de begroting. 

• Het is duidelijk hoe het budget voor ‘communicatie’ (5% van uw projectbudget) wordt ingezet. 

• In de begroting is duidelijk zichtbaar gemaakt en omschreven op welke wijze in cofinanciering 
(cash of in-kind bijdrage) wordt voorzien (minimaal 10% van de totale projectkosten). 

• Als de aanvraag onderdeel is van een groter samenwerkingsverband, of een groter project, 
dan dient u dit duidelijk aan te geven. Ook laat de begroting duidelijk zien welk deel van het 
grotere geheel uw project betreft.  
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VERPLICHTE BIJLAGEN 
Aanvraagformulier 
U maakt gebruik van het verplichte ‘aanvraagformulier’ voor het uitwerken en indienen van uw 
aanvraag. Hierbij geeft u zo goed mogelijk antwoord op de daarin gestelde vragen. Het formulier mag 
maximaal 10 A4, lettertype Arial 10 zijn.  
 

Intentieverklaring 
Voorafgaand aan het indienen van de aanvraag is het van belang dat de minimaal vereiste partijen 
betrokken zijn. Zij zijn essentieel voor het bepalen van de kans op een succesvolle implementatie. Het 
is vereist dat minimaal een enthousiaste kartrekker/coördinator, een AGB-geregistreerde GLI-
aanbieder met de vereiste competenties om een van de vier GLI’s aan te kunnen bieden en de 
preferente zorgverzekeraar betrokken zijn en de intentieverklaring tekenen.  
Met deze intentieverklaring geven zij aan gedurende de projectperiode van het ZonMw-project mee te 
denken en (bekostigings- of implementatie-)mogelijkheden te verkennen en uit te werken.   
Het tekenen van de intentieverklaring is nadrukkelijk geen toezegging voor contractering, financiële 
bijdragen of afspraken die vastgelegd gaan worden in het implementatieplan. Hiervoor zijn de 
reguliere vereiste gesprekken en andere activiteiten nodig en kunnen de zorgverzekeraar en andere 
betrokkenen eigen keuzes blijven maken. Gebruik voor de intentieverklaring de verplichte bijlage.  
 

Begroting 
Gebruik voor het indienen van de begroting het Format Begroting overige instellingen (verplichte 
bijlage). Let hierbij op de vereiste voorwaarden, terug te vinden in de oproep. 
 

Verklaring de-minimissteun 
Om te kunnen bepalen of u nog aanspraak kunt maken op subsidie onder de de-minimisregeling vult u 
voor alle partijen die subsidie zouden gaan ontvangen het Format Verklaring de-minimissteun 
(verplichte bijlage) in.  
 
 

PROCEDURE EN TIJDPAD 
 

Beoordelingsprocedure  
De beoordelingsprocedure vindt plaats aan de hand de volgende vijf stappen: 

1. Na het indienen van uw subsidieaanvraag controleert ZonMw of uw subsidieaanvraag 
compleet is en of u voldoet aan de bovengenoemde randvoorwaarden, zoals bijvoorbeeld de 
verplichte cofinanciering. Wij stellen u op de hoogte als er aanpassingen gedaan moeten 
worden. Dit zijn nooit inhoudelijke aanpassingen. Alleen indien alles compleet is en u voldoet 
aan de randvoorwaarden, wordt uw aanvraag in behandeling genomen. Zie bij tips hoe het 
proces verloopt indien uw aanvraag niet compleet bevonden wordt. 

2. De subsidieaanvragen die aan de hierboven genoemde eisen (onder randvoorwaarden) 
voldoen en compleet zijn, worden door een onafhankelijke externe referent beoordeeld op 
kwaliteit op basis van bovengenoemde kwaliteitscriteria.  

3. De bevindingen en vragen van de referent over uw subsidieaanvraag worden aan u 
voorgelegd (hoor), waarna u in de gelegenheid wordt gesteld hier schriftelijk op te reageren 
(wederhoor). 

4. Alle aanvragen worden met het oordeel van de referent en het wederhoor voorgelegd aan de 
JZOJP-subcommissie, speciaal samengesteld voor deze subsidieronde. Zij geven een 
eindoordeel over de kwaliteit en beoordelen de relevantie van de aanvraag. 

5. De subcommissie brengt op basis van de aanvraag, het hoor en wederhoor advies uit aan het 
bestuur van ZonMw over het al dan niet honoreren van de aanvragen en, waar van 
toepassing, het aanbrengen van een prioritering*, waarna definitieve besluitvorming 
plaatsvindt. Alleen aanvragen die minimaal als Relevant en Voldoende zijn beoordeeld komen 
in aanmerking voor honorering. 

  

https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Ouderen/JZOJP/Aanvraagformulier_JZOJP-GLI.docx
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Ouderen/JZOJP/Format_intentieverklaring_GLI.docx
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/voorwaarden-en-financien/
http://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Ouderen/JZOJP/Voorbeeldverklaring-de-minimis-LZO.pdf
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Relevantie / 
kwaliteit 

Zeer relevant Relevant Laag relevant Onvoldoende 
Relevant 

Zeer goed Honorabel Honorabel Niet honorabel Niet honorabel 

Goed Honorabel Honorabel Niet honorabel Niet honorabel 

Voldoende Honorabel Honorabel Niet honorabel Niet honorabel 

Matig Niet honorabel Niet honorabel Niet honorabel Niet honorabel 

Onvoldoende Niet honorabel Niet honorabel Niet honorabel Niet honorabel 

 
Voor de subsidieronde van de GLI is maximaal € 375.000,- beschikbaar.  
 
* Indien er meer aanvragen minimaal als Relevant en Voldoende zijn beoordeeld dan er budget 
beschikbaar is, weegt relevantie het zwaarst. Bij meerdere aanvragen met gelijke scores vindt er 
prioritering van de aanvragen plaats op basis van: 

• De betrokkenheid van de gemeente is een pré. 

• De betrokkenheid van (vertegenwoordiging van) de doelgroep is een pré. 

• Het is een pré wanneer een GLI-onderdeel gaat vormen van een multidisciplinaire ketenaanpak. 

• Samenwerkingsverbanden die voornemens zijn de GLI te gaan implementeren in meerdere 
gemeenten en/of een grotere regio genieten de voorkeur boven meer lokale aanpakken. 

• De status van het huidige GLI-aanbod in de regio. Hierbij hebben zogenoemde witte vlekken, waar 
nog geen enkel GLI-aanbod beschikbaar is, de voorkeur. 

• Mate van urgentie, mede gebaseerd op de gezondheidssituatie in de regio. 
 

Tijdpad 

*) Op basis van het aantal aanvragen kan van het beoogde tijdpad worden afgeweken. Indien dit van 
toepassing is wordt u hier zo spoedig mogelijk over geïnformeerd. 
 

Presentatie en meer informatie  
Op maandag 23 november 2020 is er een presentatie over deze oproep geweest tijdens het landelijke 
GLI-symposium. Een actuele versie van de presentatie en meer informatie kunt u hier terugvinden. 
 
 

INDIENEN 
Een subsidieaanvraag dient u in via de volgende stappen:  

1. U vult alle onderdelen van het aanvraagformulier (zie downloads en links), samen met uw 
samenwerkingspartners, in. Het aanvraagformulier bestaat maximaal uit 10 A4-tjes (lettertype 
Arial, grootte 10).  

2. Daarnaast vult u alle overige verplichte bijlagen in namelijk: de begroting, de 
intentieverklaringen en de verklaring de-minimis. 

3. U dient alle bijlagen in via het onlinesysteem van ZonMw: ProjectNet. In het systeem wordt 
ook gevraagd om enkele basisgegevens zoals de titel, startdatum, projectgroep leden en een 
samenvatting. Uw subsidieaanvraag moet tijdig en volledig (inclusief bijlagen) worden 
ingediend. De deadline is 23 februari 2021, om 14:00 uur. 

4. 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. Marilyn Croes, jzojp@zonmw.nl. Het formulier dient uiterlijk een week na het indienen 
van uw subsidieaanvraag door ZonMw ontvangen te zijn. 

 Beoogd tijdpad* 
 

 
 

Deadline indienen subsidieaanvraag 23 februari 2020, om 14.00 uur 

Beoordeling referenten  1 maart -15 maart 2021  

Indienen wederhoor  Binnen 10 werkdagen 

Beoordelingsperiode subcommissie April 2021 

Verzending besluitbrief Uiterlijk eind mei 2021 

Uiterlijke startdatum  Vier weken na honorering 

https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Ouderen/JZOJP/GLI_presentatie.pdf
mailto:jzojp@zonmw.nl


10 
 

5. De ingediende aanvragen, het proces rondom de oproepen en andere informatie wordt 
gebruikt voor de evaluatie van het programmaonderdeel gericht op de GLI.  

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

• Schrijf uw aanvraag in het Nederlands. 

• Uw subsidieaanvraag dient te voldoen aan de Algemene subsidiebepalingen.  

• Op de pagina voorwaarden en financiën vindt u ook informatie over de METC/CCMO en de 
Code Openheid Dierproeven en de Code Biosecurity. 

• Wanneer een bijlage niet verplicht is, wordt deze bijlage niet meegenomen bij de beoordeling 
van uw aanvraag.  

• 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. 
Het aanmaken van een account kost minimaal 24 uur alvorens u kunt beginnen met het 
indienen van uw aanvraag. Begin dus op tijd met het aanmelden in ProjectNet. 

 

Toestemming evaluatie en kennisactiviteiten  
Door het indienen van een subsidieaanvraag voor deze subsidieoproep gaat u akkoord met deelname 
aan nog te plannen kennisactiviteiten van het programma JZOJP. Door activiteiten te organiseren, 
bijvoorbeeld een projectleidersbijeenkomst, willen wij ervoor zorgen dat opgedane kennis ook 
onderling gedeeld wordt en verspreid. Daarnaast neemt u als project deel aan een overkoepelend 
evaluatie traject, waarbinnen kennis en ervaring rondom de implementatie van een GLI-aanbod 
verzameld wordt. Voor deelname aan deze activiteiten nemen wij t.z.t. contact met u op.  
 

Downloads en links 
• Format Aanvraagformulier (verplichte bijlage) 
• Format Begroting overige instellingen (verplichte bijlage) 

• Format Intentieverklaring (verplichte bijlage) 

• Format Verklaring de-minimissteun (verplichte bijlage) 

• Handleiding ProjectNet en Verkorte handleiding ProjectNet 

• Algemene subsidiebepalingen 

• Procedures ZonMw 
 
 

TIPS  
• Denk ook eens aan lokale en/of regionale fondsen die mogelijk een financiële bijdrage kunnen 

leveren.  

• 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’.  

• Wanneer uw aanvraag niet ontvankelijk (onvolledig of onjuist ingediend) is, ontvangt u binnen 2 
werkdagen na de deadline bericht van ZonMw. In het bericht staat welk onderdeel aangevuld 
moet worden om alsnog voor beoordeling in aanmerking te komen. Het betreft hierbij geen 
inhoudelijke wijzigingen; dit is niet toegestaan. U krijgt maximaal 24 uur de tijd om uw aanvraag 
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. 

• Plan van tevoren tijd in om het wederhoor (reactie op het oordeel van de referent) te schrijven. U 
heeft hiervoor tien werkdagen vanaf de ontvangst van het referentenrapport. 

• Houd de ZonMw-website: www.zonmw.nl/jzojp in de gaten voor actuele informatie over het 
programma JZOJP. Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt. 

 
 

Inhoudelijke vragen 
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met het programmasecretariaat, tel: 070 349 5472, 
e-mail: jzojp@zonmw.nl. 
  

https://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Corporate/Algemene-subsidiebepalingen-ZonMw_per_1_juli_2013.pdf
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/voorwaarden-en-financien/
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/GGz/AVG/Subsidie/2017-7/C._Handleiding_ProjectNet.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Ouderen/JZOJP/Aanvraagformulier_JZOJP-GLI.docx
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/voorwaarden-en-financien/
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Ouderen/JZOJP/Format_intentieverklaring_GLI.docx
http://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Ouderen/JZOJP/Voorbeeldverklaring-de-minimis-LZO.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Corporate/Subsidies/ProjectNet_Toelichting.pdf
http://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Ouderen/JZOJP/Verkorte_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/
http://www.zonmw.nl/
mailto:jzojp@zonmw.nl
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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 08.00 tot 17.00 uur, tel. 070 349 51 78, of per e-
mail projectnet@zonmw.nl. Vermeld in uw e-mail uw telefoonnummer zodat wij u eventueel kunnen 
terugbellen. 
 

Bereikbaarheid ZonMw 
Bereikbaarheid van ZonMw tijdens de feestdagen is als volgt; op 24, 25 en 31 december 2020 en 1 
januari 2021 is het team JZOJP telefonisch niet bereikbaar. Op deze dagen kunt u uw eventuele vraag 
per mail aan ons stellen via: jzojp@zonmw.nl. Wij zullen daar na de feestdagen z.s.m. een antwoord 
op geven. 

mailto:projectnet@zonmw.nl
mailto:jzojp@zonmw.nl

