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Doel subsidieoproep 
De JZOJP Regio-impuls richt zich specifiek op reeds bestaande regionale samenwerkingsverbanden 
gericht op het leveren van de juiste zorg op de juiste plek die hun netwerken verder willen ontwikkelen.  
 
De subsidieoproep Regio-impuls richt zich specifiek op regionale samenwerkingsverbanden die een 
goede samenwerking in de regio tot stand hebben gebracht en ondersteuning zoeken bij de 
doorontwikkeling van hun netwerk. 

 
U heeft een samenwerkingsverband met partijen als gemeente(n), zorgaanbieder(s), 
zorgverzekeraar(s) en zorgaanbieder(s) van zorg, ondersteuning en welzijn en u organiseert het brede 
zorgaanbod regionaal, gebaseerd op de huidige en toekomstige zorgbehoefte van de burgers/cliënten 
in de betreffende regio. U wilt met uw partners een integraal, op de behoefte van hulpvragers 
aansluitend zorg-, ondersteunings- en welzijnsaanbod verder ontwikkelen en heeft daarbij 
ondersteuning nodig. 
Dan is deze subsidieoproep voor u! 
 
Het begrip 'regio' is in deze regeling niet beperkt tot een bepaalde schaalgrootte en kan uiteenlopen 
van enkele wijken van een grote gemeente tot een conglomeraat van gemeenten of bijvoorbeeld een 
GGD-regio. De subsidie is bedoeld om te verkennen op welke wijze regionale samenwerking ingericht 
kan worden. Hierbij kan gedacht worden aan de prioriteiten ouderenzorg, preventie en/of GGZ 
maar het staat samenwerkingsverbanden vrij hun eigen regionale prioriteiten formuleren. 
 

De subsidie die aangevraagd kan worden bij ZonMw bedraagt maximaal € 75.000 voor een Regio-

impuls en heeft een looptijd van maximaal 24 maanden.  

 

De ondersteuning van het samenwerkingsverband kunnen samenwerkingspartners (deels) zelf 
verzorgen of in handen geven van een externe partij. Het staat het samenwerkingsverband vrij 
mensen in te schakelen die al in een andere regio ervaring hebben opgedaan met soortgelijke 
trajecten. 
 

De deadline voor indiening is dinsdag 14 mei 2019, 14.00 uur. De subsidieronde wordt, onder 

voorbehoud van beschikbaar budget, in september van 2019 nogmaals opengesteld. Voor deze 

subsidieronde is in 2019 maximaal € 750.000 gereserveerd. 

 

Algemene beschrijving programma Juiste Zorg op de Juiste Plek 
Deze oproep is onderdeel van het programma Juiste Zorg op de Juiste Plek.  
Het is het grootste goed van mensen: gezondheid. Nederlanders waarderen hun gezondheid meestal 
(zeer) positief, ook als men een ziekte of beperking heeft. Wat men (nog) kan, staat voorop.  
 
Dit gegeven moet het leidende principe zijn voor de inrichting van ondersteuning en zorg. Dat geeft de 
Taskforce 'De juiste zorg op de juiste plek' in haar rapport ook aan. Het lichamelijke, psychische en 
sociale functioneren moet het vertrekpunt zijn en het aanbod van 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. De ervaren kwaliteit van leven zal zo verbeteren en de steeds schaarsere professionals en 
middelen worden optimaal ingezet.  
 
Hoe dit vorm kan krijgen, is afhankelijk van de context. Integrale, samenhangende zorg, dichtbij de 
burger georganiseerd als het kan, verder weg als het moet, vraagt om commitment, inzet en 
bereidheid om nieuwe aanpakken uit te denken en door te voeren. Dat kan alleen op regionaal niveau 
en met de nodige vrijheid om werkbare, door iedereen gedragen, niet-vrijblijvende oplossingen te 
kiezen. Stakeholders zullen zich hiervoor, ieder vanuit zijn eigen rol, samen moeten inspannen en het 
maken van een gedeeld beeld van de opgave in de regio is hiervoor instrumenteel. Wat is de 
zorgvraag in de regio en hoe ontwikkelt deze zich de aankomende jaren? Hoe sluit dit aan op het 
aanbod (waar zitten de mismatches)? Hoe doet de regio het in vergelijking met de rest van 
Nederland? Wat doen we goed, wat kan beter?  
 
 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/04/06/de-juiste-zorg-op-de-juiste-plek
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Dit is een goede basis voor afstemming en samenwerking. Daar zijn veel partijen bij betrokken: 
burgers, gemeenten, professionals en organisaties in het sociale en het zorgdomein, 
zorgverzekeraars en zorgkantoren, maar ook bedrijven dat in toenemende mate (digitale) diensten 
aanbieden.  
 
Er zijn al initiatieven die hier succesvol mee bezig zijn. Het is zeer gewenst de behaalde successen uit 
te dragen naar andere regio’s en het aantal initiatieven uit te breiden. Het programma heeft als doel 
nieuwe regionale praktijkinitiatieven te laten ontstaan en reeds bestaande initiatieven te ondersteunen 
en door te ontwikkelen.  
 
Het programma is op 19 maart 2019 voor een periode van drie jaar van start gegaan. Er is één 
regeling bestaande uit een viertal instrumenten (drie impulsen en één voucher).  
Het programmabudget bedraagt € 7.000.000.  
 
Het programma wordt gekenmerkt door een drietal impulsen en een voucher: 

1. Startimpuls: subsidie voor het opzetten van regionale samenwerking. 
2. Uitvoeringsimpuls: slechts beschikbaar in aansluiting op de startimpuls. De subsidie is 

beschikbaar voor de uitvoering van concrete beschreven samenwerkingsactiviteiten. 
3. Regio-impuls; op basis van bestaande goede samenwerking. De subsidie is beschikbaar 

voor het ontwikkelen van een gedragen plan van aanpak of de doorontwikkeling daarvan. 
4. Vouchers; voor het gedeelde regiobeeld. Op aanvraag wordt opdracht verleend voor het 

maken van een gedeeld regionaal beeld van de sociale- en gezondheidssituatie en 
behoeften in de regio.  

 
Deze subsidieoproep gaat over onderdeel 3, de Regio-impuls. 
 
Binnenkort zullen ook de subsidieoproepen voor de overige onderdelen worden opengesteld. 
Onderdeel 1: de Startimpuls wordt geopend op 4 april 2019.  
Onderdeel 2: de Uitvoeringsimpuls zal in het najaar 2019 worden geopend.  
Onderdeel 4: de Vouchers worden geopend in mei. 
 
Zie www.zonmw.nl/jzojp voor achtergrondinformatie. Op de website vindt u het volledige overzicht van 
de JZOJP-subsidiemogelijkheden. 
 
Naast deze JZOJP- subsidieoproepen staan er momenteel verschillende subsidiemogelijkheden open 
ter ondersteuning van lokale initiatieven samenhangende ouderzorg via het programma Langdurige 
Zorg en Ondersteuning (LZO). Zie www.zonmw.nl/lzo voor meer achtergrondinformatie en het 
volledige overzicht van subsidiemogelijkheden. 
 
 

Randvoorwaarden subsidieoproep 
 

Wie kan aanvragen? 

Bestaande regionale samenwerkingsverbanden, die op basis van een samenwerkingsovereenkomst 
een plan van aanpak om een integraal, op de behoefte van hulpvragers aansluitend zorg-, welzijns- 
en ondersteuningsaanbod willen door ontwikkelen en uitvoeren, kunnen een subsidieaanvraag 
indienen.  
 
 
Wat kan wanneer aangevraagd worden? 

U kunt subsidie aanvragen voor (financiële) ondersteuning bij de verdere ontwikkeling van het 
samenwerkingsverband. 
 
De ondersteuning van de samenwerking kunnen samenwerkingspartners (deels) zelf verzorgen of in 
handen geven van een externe partij. Het staat het samenwerkingsverband vrij mensen in te 
schakelen die al in een andere regio ervaring hebben opgedaan met soortgelijke trajecten. 
 

http://www.zonmw.nl/jzojp
http://www.zonmw.nl/lzo
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Looptijd en budget 

Projecten duren maximaal 24 maanden, waarbij u maximaal € 75.000 kunt aanvragen.  

De deadline voor het aanvragen van subsidie is dinsdag 14 mei om 14.00 uur.  

 
Voor de subsidieronde JZOJP Regio-impuls 2019 is maximaal € 750.000 beschikbaar. De eerste 

openstelling van de ronde sluit op dinsdag 14 mei. Hierna wordt de ronde geëvalueerd, mogelijk 

aangepast en vervolgens, onder voorbehoud van voldoende, opengesteld in september 2019. Op 

deze manier wordt zo goed mogelijk aangesloten op de behoefte tot ontwikkeling van de regionale 

samenwerkingsverbanden.  

De datum wordt in september op de ZonMw-website gepubliceerd.  

 
De te ondernemen activiteiten dienen te passen binnen het tijdsbestek van 24 maanden.  
Indien uw project wordt gehonoreerd dient u na ontvangst van dit besluit uiterlijk binnen vier weken te 

starten met uw project. Het samenwerkingsverband levert een procesverslag in bij afronding van het 

traject, dat onder meer weergeeft of en hoe de inhoudelijke en procesdoelen zijn bereikt: wat de 

bereikte resultaten zijn, waartoe die hebben geleid en hoe ze (blijvend) regionaal verankerd en 

geborgd zijn/worden. 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. 

 

Begroting 

De verstrekte subsidie is ten hoogste 75% van de totale projectkosten, met een maximum van 
€75.000. De partijen van het samenwerkingsverband dragen gezamenlijk minimaal 25% bij (in cash of 
in kind) van de totale projectkosten. 
 

Binnen deze subsidie kunnen kosten vergoed worden voor:  

 Procescoördinatie van betrokken partijen op regionaal niveau voor de doorontwikkeling van 
het netwerk: 

 De inzet van een (extern) adviseur. 

 Personele inzet vanuit de organisaties in het samenwerkingsverband tot maximaal 

75% van de personeelskosten subsidiabel. Dit is bedoeld als tegemoetkoming in de 

kosten van het salaris van de professionals voor de tijd die zij aan de 

doorontwikkeling van het regionale netwerk besteden (dus niet de uren die besteed 

worden aan reguliere taken).  

 Kosten voor het organiseren en houden van bijeenkomsten.  

 Het zoeken naar en het brengen van inzicht in beschikbare effectieve interventies en 

structurele (domein overstijgende) financieringsmogelijkheden in de huidige stelsels. 

 Het ad hoc betrekken van externe inhoudelijke expertise en ondersteuning uit succesvolle 

'Juiste zorg op juiste plek'-initiatieven buiten de betreffende regio of van landelijke 

(kennis)instituten. Hiervoor geldt een vergoeding in de vorm van vacatiegeld en 

reiskostenvergoeding. 

 

U dient minimaal 5% van het totale projectbudget te reserveren voor communicatie en het 

verspreiden, benutten en borgen van kennis en ervaringen opgedaan uw project. 

Daarnaast dient u minimaal 2,5 % van het totale projectbudget te reserveren voor de deelname van 

burgers, patiënten en mantelzorgers. 

‘Onvoorziene kosten’ komen niet in aanmerking voor subsidie. 

 

Zie voor de berekening van de personeelskosten de Voorwaarden overige instellingen en de 
Begroting Overige Instellingen. Of anders kan de berekening gedaan worden volgens de van kracht 
zijnde salarisregeling of cao van de aanvrager. Deze documenten vindt u op Voorwaarden en 
financiën. 
 
Voorwaarden voor een subsidieaanvraag 
Binnen deze projecten staat regionale samenwerking tussen aanbieders van zorg, ondersteuning en 
welzijn, financiers en burgers/patiënten centraal.  
Het samenwerkingsverband voldoet aan de volgende voorwaarden: 

https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/
https://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Corporate/Voorwaarden_overige_instellingen.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Corporate/Voorwaarden_overige_instellingen.pdf
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/voorwaarden-en-financien/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/voorwaarden-en-financien/
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 Het samenwerkingsverband wil een op de behoefte van de hulpvragers afgestemd integraal 

aanbod ontwikkelen en uitvoeren. 

 Een samenwerkingsverband bestaat bij voorkeur uit partijen uit de volgende sectoren: 

1. Gemeenten, GGD'en, 

2. Zorgverzekeraars, zorgkantoren, 

3. Zorgaanbieders, 

4. Aanbieders van ondersteuning en welzijn, 

5. Burger- en patiënten (en/of mantelzorgers) vertegenwoordiging. 

Afhankelijk van de omvang van de regio en het uit te voeren plan kunnen er aanvullend ook 
andere partijen in het samenwerkingsverband betrokken zijn.  

 Een minimale vereiste is de deelname van: burgers/patiënten, één van de aanbieders (zorg, 

ondersteuning of welzijn) en één van de financiers (gemeenten, zorgverzekeraars of 

zorgkantoren) aan het samenwerkingsverband. 

 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 contactpersoon voor 
ZonMw.  

 De aanvraag wordt gedaan door één van de partijen uit het samenwerkingsverband. Deze 

partij is eindverantwoordelijk en verzorgt de rapportage(s). De aanvrager moet een in 

Nederland gevestigde rechtspersoon zijn met aantoonbare regiobinding.  

 De subsidie wordt aangevraagd door een publiek- of privaatrechtelijke rechtspersoon van een 

Nederlandse organisatie.  

 Er is een getekende samenwerkingsovereenkomst van de partners van het 

samenwerkingsverband beschikbaar. 

 Per samenwerkingsverband kan maximaal één aanvraag voor de JZOJP Regio-impuls 

worden aangevraagd. 

 Draagt bij aan het verspreiden, benutten en borgen van kennis en ervaringen opgedaan in de 

gesubsidieerde projecten. 

 

Samenwerkingsactiviteiten dienen in belangrijke mate op basis van het gedeelde beeld te worden 

bepaald. Het gedeelde beeld is een (kwalitatief) databeeld van de regio, dat inzicht geeft in de huidige 

en toekomstige sociale- en gezondheidssituatie en behoeften in de regio. Als 

samenwerkingsverbanden nog niet over een dergelijk overzicht beschikken laten zij dit opstellen en 

interpreteren, bijv. aan de hand van gegevens van het RIVM of Vektis.  

Voor ondersteuning bij het maken van een gedeeld regiobeeld kan een Voucher worden 
aangevraagd. Vanaf mei is de mogelijkheid tot aanvragen beschikbaar op de ZonMw website.  
 

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

ondersteuningsactiviteiten (Wmo, Zvw en Wlz) of onderzoeksactiviteiten.  

 

Kennis en ervaringen verspreiden, benutten en borgen 
Alle samenwerkingsverbanden die een impuls ontvangen zijn verplicht mee te doen aan een aantal 

kennisactiviteiten die erop gericht zijn om de ontwikkelde kennis en ervaring op het thema 'De juiste 

zorg op de juiste plek' (landelijk) te verspreiden, te benutten en te borgen.  

Het gaat hierbij minimaal om de volgende activiteiten: 

1. Allereerst door het overleggen van een procesverslag bij afronding van het traject, dat o.m. 

weergeeft hoe de samenwerking verlopen en verbeterd is, wat de bereikte resultaten zijn, 

waartoe die hebben geleid en hoe ze (blijvend) regionaal verankerd en geborgd zijn/worden. 

2. Verder door het voeden van en deelnemen aan activiteiten van de Vindplaats en de ‘Lerende 

community’ die in voorbereiding zijn. 

3. Het (op uitnodiging) deelnemen aan ZonMw-bijeenkomsten. 

4. Het op basis van eigen behoefte breder beschikbaar stellen van opgedane expertise aan 

andere 'JZOJP'-initiatieven (o.b.v. vacatiegeld en reiskosten). 

 

De deadline voor het indienen van subsidieaanvragen JZOJP Regio-impuls 2019 is  
dinsdag 14 mei 2019, 14.00 uur.  
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Hoe kunt u uw aanvraag indienen? 

 U vult alle onderdelen van het aanvraagformulier in, samen met de vertegenwoordigers vanuit 

uw netwerk. In het aanvraag formulier zijn de verplichte onderdelen van het plan van aanpak 

opgenomen. De vereisten voor het plan van aanpak worden hieronder beschreven. Het 

aanvraagformulier inclusief het plan van aanpak bestaat uit maximaal 8 A4’tjes. 

 Uw aanvraag moet ingediend worden in ons digitale aanvraagsysteem ProjectNet. In 

ProjectNet vult u enkele basisgegevens in, zoals titel van uw project, de projectgroepleden, 

een samenvatting en een aantal aandachtsgebieden van uw project (zie handleiding). 

Daarnaast voegt u verplicht 4 bijlagen (in PDF) toe: 

 Aanvraagformulier volgens verplicht format (max. 8 A4, Arial, lettergrootte 10 pt) (zie 

downloads en links).  

 Begroting volgens verplicht format (zie downloads en links). Meer informatie over de 

voorwaarden en financiën vindt u op de website van ZonMw. 

 Ondertekende samenwerkingsovereenkomst volgens verplicht format (zie downloads 

en links)  

 Verklaring de-minimissteun volgens verplicht format (zie downloads en links) 

 Overige bijlagen worden niet in behandeling genomen. 

 Aanvragen zijn in het Nederlands geschreven.  

 

De deadline voor het indienen van subsidieaanvragen is dinsdag 14 mei 2019, 14.00 uur.  

 

Vereisten Plan van aanpak 
Het plan van aanpak moet minstens bestaan uit de volgende onderdelen:  

1. Deelnemers 
 Beschrijving van de partijen uit het samenwerkingsverband. 
 Beschrijving van de beoogde rol- en taakverdeling van alle deelnemende partners. 

Beschrijf tenminste de rollen en taken van de financier(s), zorgaanbieder(s) en 
burgers/patiënten en mantelzorgers. 

 
2. Context  

Een contextbeschrijving van de huidige situatie in de regio waarin:  
 De geografische afbakening van de regio wordt benoemd en onderbouwd, mede m.b.v. 

postcodegebieden. 
 Het huidige (integrale) aanbod van zorg, ondersteuning en welzijn van de regio in kaart is 

gebracht. 
 De (potentiële) samenwerkingspartners in de regio in kaart zijn gebracht. 
 Is beschreven in welke leemte uw projectvoorstel voorziet. 
 Het aantal mensen dat u denkt te kunnen bedienen met het samenwerkingsverband en 

binnen welke termijn.  
 

3. Visie, doelstelling, positie, prioriteit en ambitie van het samenwerkingsverband 
 Beschrijving visie. 
 Beschrijving doelstelling in relatie tot de gekozen prioriteiten wat betreft: 

o Inhoud; hieruit blijkt wat u wilt bereiken in de verbetering van het integrale zorg-, 
welzijns- en ondersteuningsaanbod. 

o Proces; hieruit blijkt hoe u de verbetering denkt vorm te geven. 
 Gedegen beschrijving van de positie, knelpunten en kansen in de regio. 
 Beschrijving ambitie van het samenwerkingsverband v.w.b. inhoud, omvang en proces. 

 
4. Proces  

 Beschrijving hoe het samenwerkingsverband het doel wil realiseren. 
 Beschrijving van mensen en middelen die u hiervoor minimaal nodig hebt. 
 Beschrijving hoe de betrokkenheid van burgers en patiënt(vertegenwoordigers) wordt 

gegarandeerd en duurzaam vorm wordt gegeven. 
 Een tijdsplanning waarin per fase staat beschreven welke activiteiten wanneer en door 

wie (of welke partij) worden uitgevoerd. 
 

http://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Ouderen/JZOJP/Verkorte_Handleiding_ProjectNet.pdf
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/voorwaarden-en-financien/
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5. Resultaten 

 Een beschrijving van de voortzetting van de samenwerking na afloop van de 

subsidieperiode.  

 

6. Een publiekssamenvatting (max. 150 woorden, taalniveau eind VWO).  
 

Beoordeling van uw aanvraag 
Subsidieaanvragen dienen te voldoen aan de Algemene subsidiebepalingen van ZonMw1. Uw 
subsidieaanvraag wordt op basis van de onderstaande criteria beoordeeld.  
De ingediende aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de onderstaande criteria, waarna ze 
indien nodig worden geprioriteerd:  
 
1. Kwaliteit van uw aanvraag 
 Helderheid van de aanvraag. 
 Haalbaarheid van het voorstel binnen de looptijd: 

- Het plan van aanpak is concreet en doeltreffend geschreven. 
- De doelen van het project zijn SMART geformuleerd.  

- In het plan van aanpak is een duidelijke en realistische fasering opgenomen. 

- Het project levert meetbare resultaten op voor de monitoring en evaluatie.  

 Kwaliteit van de concrete activiteiten om de samenwerking vorm te geven.  
 De mate en wijze van de inzet van de adviseur en/of personeel om de regionale samenwerking 

verder te ontwikkelen. 
 De mate en wijze van betrokkenheid van de burgers, patiënten en hun naasten in alle fasen van 

de samenwerking. 
 De omvang van het project (budget en looptijd) is duidelijk beschreven en onderbouwd aan de 

hand van een gedegen probleemanalyse. 
 Brede vertegenwoordiging van het samenwerkingsverband in de projectgroep en de uitvoering 

van het project.  
 
 

2. Relevantie van uw aanvraag 
 De relevantie van uw project voor een integraal aanbod van de juiste zorg op de juiste plek op het 

gebied van de door u formuleerde prioriteiten voor uw regio. 
 Welk deel van het integrale regionale aanbod uw initiatief gaat leveren. 
 Bijdrage aan het programmadoel van Juiste Zorg op de Juiste Plek.  
 Relevantie van uw samenwerkingsverband voor de burgers, patiënten en hun naasten. 
 
3. Samenwerking 
 De projectgroep is een afspiegeling van het samenwerkingsverband.  
 In het samenwerkingsverband zijn de minimaal vereiste partijen vertegenwoordigd maar bij 

voorkeur alle genoemde partijen uit de verschillende relevante domeinen betrokken (gemeenten, 
zorgverzekeraar(s) en aanbieder(s) van zorg en/of welzijn). 

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

 De bijdrage van elke partij (gemeente(n), zorgverzekeraar(s) en zorgaanbieder(s) uit de 
projectgroep aan het project is duidelijk omschreven.  

 De regionale context waarin de samenwerkingspartners opereren is uitgebreid en helder 
omschreven.  

 Om de regionale samenwerking duurzaam te laten zijn, heeft een samenwerkingsverband met 
meerdere gemeenten de voorkeur.  

 Het samenwerkingsverband is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst waarin tenminste 
taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de partners zijn opgenomen. 

                                                      
1 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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4. Begroting 
 Het aangevraagde budget is realistisch onderbouwd op basis van de omvang van het project.  
 Kosten voor een projectleider, communicatie ( 5%) en de inzet van ervaringsdeskundigen (2,5 %) 

en hun naasten zijn opgenomen in de begroting.  
 De cofinanciering bedraagt ten minste 25% van het totale projectbudget. Het projectplan maakt 

duidelijk op welke wijze in cofinanciering (in-kind of cash bijdrage) wordt voorzien.  
 
5. Borging 

 Uit de aanvraag blijkt hoe borging van de samenwerking en resultaten zal worden gerealiseerd.  
 

Beoordeling en prioritering van aanvragen gebeurt mede op basis van: 
- De hoeveelheid en diversiteit van partners die deelnemen aan het samenwerkingsverband. 
- Landelijke spreiding. 

 
Beoordelingsprocedure  
De beoordelingsprocedure vindt plaats in de volgende 6 stappen: 
 

1. Na het indienen van uw subsidieaanvraag controleert ZonMw of uw subsidieaanvraag 
compleet is en in behandeling kan worden genomen. 

2. De subsidieaanvragen worden beoordeeld op basis van bovenstaande criteria door een 
referentenpanel. Dit panel bestaat uit externe referenten, met kennis van regionale 
samenwerking. Ook burgers en patiënt(vertegenwoordigers) beoordelen uw 
subsidieaanvraag. 

3. De bevindingen en vragen van het referenten panel 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 referenten en het hoor en wederhoor voorgelegd 
aan de programmacommissie.  

5. De commissie JZOJP brengt op basis van de aanvraag en het hoor en wederhoor advies uit 
aan het bestuur van ZonMw over de prioritering van de aanvragen en het wel of niet 
honoreren van uw aanvraag, waarna definitieve besluitvorming plaatsvindt.  

6. Projectaanvragen die worden afgewezen, krijgen de mogelijkheid om het projectplan aan te 
passen en in een volgende subsidieronde opnieuw in te dienen. 

 

 
 

De-minimis 
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 meer 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 € 75.000. 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 

het (recente) verleden subsidie is verstrekt als de-minimissteun, zou dat in de betreffende 

Beoogd tijdpad 

(kan worden aangepast op basis van het aantal 
aanvragen) 

 
 

Deadline indienen subsidieaanvraag 14 mei 2019, 14.00 uur 

Ontvangst commentaar referenten  Week 22 

Indienen wederhoor  7 dagen na ontvangst 
referentenrapport  

Beoordeling Week 26-27 

Verzending besluitbrief Week 28 

Uiterlijke startdatum  4 weken na ontvangst besluitbrief 

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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subsidiebeschikking of andere document 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. 

 

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.   

 
 

Indienen in ProjectNet 
Aanvragen 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 bijlagen) worden ingediend.  
De deadline is dinsdag 14 mei 2019, om 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. Sabina Johal, jzojp@zonmw.nl. Het formulier dient uiterlijk een week na 
ontvangst van uw besluitbrief te worden ingediend.  
 
Dien hier uw aanvraag in via ProjectNet 
 
 

Downloads en links 
 Format Aanvraagformulier (verplichte bijlage) 

 Format Begroting overige instellingen (verplichte bijlage) 

 Format Samenwerkingsovereenkomst (verplichte bijlage) 

 Format Verklaring de-minimissteun (verplichte bijlage) 

 Handleiding ProjectNet en Verkorte handleiding ProjectNet 

 Algemene subsidiebepalingen 

 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’.  

http://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Ouderen/JZOJP/Verkorte_Handleiding_ProjectNet.pdf
mailto:jzojp@zonmw.nl
http://projectnet.zonmw.nl/projectnet/servlet/projectnet?subsidyGuide&id=200003177
http://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Ouderen/JZOJP/Aanvraagformulier_JZOJP_Regio-impuls-1.0.docx
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/voorwaarden-en-financien/
http://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Ouderen/JZOJP/Format_samenwerkingsovereenkomst.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/
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 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. U krijgt daarbij 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 de wederhoor (reactie op het oordeel van de referenten) te schrijven. U 
heeft hiervoor zeven dagen vanaf de ontvangst van het referentenrapport. 

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

 
 

Inhoudelijke vragen 
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met het programmasecretariaat, 070 349 50 33,  
e-mail: jzojp@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 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. 
 
 

 
 
 
 

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

