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Subsidieoproep: Lokale initiatieven dak- en thuisloosheid 
Onderwerpen: Dak- en thuisloosheid, Beschermd Thuis, Lokale initiatieven  
 

Deze subsidieronde heeft betrekking op lokale initiatieven gericht op het verhogen van het persoonlijk, 

lichamelijk, psychisch en/of sociale welzijn van dak- en thuisloze mensen, het tegengaan van 

stigmatisering van dak- en thuisloze mensen en bevorderen van acceptatie in de wijk.  

 

Achtergrond 

In juni 2020 heeft de staatssecretaris van VWS Een (t)huis, een toekomst naar de Tweede Kamer 

verzonden. Het kabinet maakte op 23 april 2020 bekend dat het 200 miljoen beschikbaar stelt voor de 

aanpak van dak- en thuisloosheid. Een deel van deze middelen zijn gereserveerd voor het tegengaan 

van stigmatisering van dak- en thuisloze mensen en acceptatie in de wijk.  

 

Inhoud projecten 

Lokale organisaties kunnen binnen deze subsidieoproep subsidie aanvragen voor kortlopende 

projecten die stigmatisering van dak- en thuisloze mensen tegengaan, bijdragen aan acceptatie in de 

wijk en/of bijdragen aan het welzijn van dak- en thuislozen. Binnen de projecten is het mogelijk om 

(lokaal) te experimenteren met initiatieven op wijk- of gemeenteniveau.  

Op basis van een gedegen beschrijving onderbouwt u de omvang van uw project (budget en looptijd).  

 

Budget en looptijd 

De subsidie die aangevraagd kan worden bij ZonMw bedraagt maximaal € 35.000 en heeft een 

looptijd van maximaal 10 maanden. Voor deze subsidieronde is maximaal €400.000 beschikbaar.  
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ACHTERGROND 

In 2018 is de Meerjarenagenda Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang aangeboden aan de 

Tweede Kamer. Deze Meerjarenagenda bevat de kernthema’s waarop lokale, regionale en landelijke 

partijen intensiever willen samenwerken om de implementatie van de visie van de commissie 

Toekomst beschermd wonen te versnellen.  

 

Programma Beschermd Thuis 

Het doel van het programma Beschermd Thuis is het stimuleren en faciliteren van projecten en 

initiatieven die bijdragen aan de implementatie van de Meerjarenagenda.  

De initiatieven dragen hieraan bij door begeleiding en ondersteuning in “gewone” woningen en wijken, 

in de eigen sociale omgeving van mensen, en zijn gericht op herstel en zelfredzaamheid. Aangezien 

de mensen die binnen de doelgroep vallen zeer divers zijn, is gekozen voor een levensbrede aanpak. 

Het perspectief van cliënten/bewoners en naasten is daarbij verbindend en richtinggevend.  

 

Het programma biedt ondersteuning aan landelijke, regionale en lokale actoren betrokken bij de 8 

thema’s die zijn opgenomen in de Meerjarenagenda: 

1. Cliëntondersteuning, ervaringsdeskundigheid en betrokkenheid omgeving 

2. Lokale, regionale en landelijke samenwerking 

3. Wonen 

4. Vroegsignalering en schulden 

5. Participatie, werk en inkomen 

6. Toegang 

7. Kwaliteit en vraaggerichtheid van ondersteuning 

8. Continuïteit van zorg en ondersteuning 

 

Brede aanpak dak- en thuisloosheid  

In juni 2020 heeft de staatssecretaris van VWS Een (t)huis, een toekomst naar de Tweede Kamer 

verzonden. Dit  plan richt zich op preventie, vernieuwing van de opvang en wonen met begeleiding. 

Het vormt een aanvulling op de reeds lopende trajecten in het kader van de Meerjarenagenda 

Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. Het kabinet maakte op 23 april 2020 bekend dat het 

200 miljoen beschikbaar stelt voor de aanpak van dak- en thuisloosheid. 

 

Een deel van deze middelen is gereserveerd voor kleinschalige initiatieven gericht op het tegengaan 

van stigmatisering van dak- en thuisloze mensen en acceptatie in de wijk. Deze subsidieoproep betreft 

de uitwerking van deze kleinschalige initiatieven en is gericht op thema 1, 2, 3 en 4 uit de 

Meerjarenagenda BWMO. 
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DOEL SUBSIDIEOPROEP  

Het doel van deze subsidieoproep is het ondersteunen van lokale initiatieven waarbij men zich richt op 

het verhogen van het persoonlijk, lichamelijk, psychisch en/of sociale welzijn van dak- en thuisloze 

mensen, op het tegengaan van stigmatisering van dak- en thuisloze mensen en het bevorderen van 

acceptatie in de wijk.  

 

Inhoud projecten 

Lokale organisaties kunnen binnen deze subsidieoproep subsidie aanvragen voor de realisatie van 

een lokaal initiatief. Deze initiatieven richten zich onder andere op het verhogen van het persoonlijk, 

lichamelijk, psychisch en/of sociale welzijn van dak- en thuisloze mensen, op het tegengaan van 

stigmatisering van dak- en thuisloze mensen en het bevorderen van acceptatie in de wijk. Het draagt 

bij aan het wegnemen van het “not in my backyard” gevoel bij mensen en gaat over 

communitybuilding: samen leven, mensen samen geven. Binnen de projecten is het mogelijk om 

(lokaal) te experimenteren met initiatieven op wijk- of gemeenteniveau. Op basis van een gedegen 

beschrijving onderbouwt u de omvang van uw project (budget en looptijd).  

 

Type project 

Het type project is afhankelijk van de lokale situatie en de lokale behoefte. Het kan bijvoorbeeld 

gericht zijn op: 

- Een buurtinitiatief waarbij een buddysysteem wordt opgezet.  

- Het organiseren van ontmoetingen tussen mensen in de wijk en (ex-) dak- en thuisloze 

mensen die in de wijk gaan/zijn komen wonen. 

- Een lokale campagne die duidelijk maakt dat dakloosheid iedereen kan overkomen en dat het 

belangrijk is elkaar in dit soort situaties goed te ondersteunen en begrip te hebben voor 

elkaars situatie.  

- Communicatie gekoppeld aan een traject dat mensen stimuleert iemand in huis op te vangen.  

- Projecten die er aan bijdragen dat mensen eerder een woonplek toegewezen krijgen en/of 

meer kansen krijgen op het vinden of behouden van een baan. 

Bovenstaande voorbeelden zijn indicatief; ook andere lokale initiatieven komen in aanmerking mits 

goed onderbouwd. Aan de hand van een gedegen onderbouwing van de huidige situatie licht u uw 

keuze toe voor het type project en de omvang van het project (budget en looptijd).  

 

Lokale initiatieven 

U dient aan te geven hoe het project bijdraagt aan oplossing van lokale problematiek, en hoe 

resultaten geborgd zullen worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een goede afstemming en verbinding 

met de gemeente, woningcorporaties en/of andere relevante maatschappelijke organisaties.  

Landelijke (kennis) instituten en partijen kunnen betrokken zijn, maar niet als hoofdaanvrager 

optreden.      

 

Leefwereld centraal 

In projecten wordt gewerkt aan de het tegengaan van stigma en acceptatie in de wijk. Daarbij is het 

perspectief van dak- en thuisloze mensen en wijkbewoners verbindend en richtinggevend.  

 

Resultaat 

Projecten leveren een bijdrage aan: 

- het verhogen van het persoonlijk, lichamelijk, psychisch en/of sociale welzijn van mensen die 

dak – en/of thuisloos zijn. 

- de oplossing van een lokaal probleem rondom sociale kwetsbaarheid. 

- tegengaan van stigma en bevorderen van acceptatie in de wijk. 

- direct helpen en ondersteunen van dak- en thuisloze mensen.  

 



 Subsidieoproep: Lokale initiatieven dak- en thuisloosheid

  

                                  

 

5 

 

Budget en looptijd 

De subsidie die aangevraagd kan worden bij ZonMw bedraagt maximaal € 35.000  en heeft een 

looptijd van maximaal 10 maanden. Voor deze subsidieronde is maximaal €400.000 beschikbaar. 
 

RANDVOORWAARDEN 

Wie kan subsidie aanvragen   

 Aanvragen kunnen worden ingediend door organisaties (rechtspersonen) die lokaal (willen) 

bijdragen aan de bestrijding van dak- en thuisloosheid. Het is niet mogelijk om als natuurlijk 

persoon een aanvraag in te dienen.  

 (Vertegenwoordigers van) dak- of thuisloze mensen enJ dienen onderdeel te zijn van de 

projectgroep. In het geval de aanvraag zich richt op stigma en/of acceptatie in de wijk dienen 

ook wijkbewoners onderdeel te maken van de opzet en uitvoering van het project. 

 In de aanvraag dient 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 Hoofdaanvrager en projectleider/penvoerder (zelfde persoon): is 

(eind)verantwoordelijk voor de subsidieaanvraag; tijdens het aanvraagproces en de 

uitvoering van het project is dit de contactpersoon voor ZonMw. De hoofdaanvrager 

dient een rechtspersoon te zijn. 

o Bestuurlijk verantwoordelijke: degene die de rechtspersoon wettelijk of statutair in 

rechte kan vertegenwoordigen.  

 

Voor deze subsidieoproep geldt dat geen subsidie wordt verstrekt als afspraken tussen de 

samenwerkingspartners (= partijen betrokken bij de uitvoering van het project) leiden of kunnen leiden 

tot het verlenen van onrechtmatige staatssteun. ZonMw behoudt zich het recht voor om bij honorering 

een finale conceptversie (goedgekeurd door partijen maar nog niet ondertekend) van de 

samenwerkingsovereenkomst op te vragen om de gemaakte afspraken te beoordelen op conformiteit 

met het EU steunkader, de algemene subsidiebepalingen van ZonMw en de voorwaarden uit de 

onderhavige subsidieoproep. Voor de samenwerkingsovereenkomst die door de samenwerkende 

partijen moet worden opgesteld en ondertekend gelden de voorwaarden zoals gepubliceerd op de 

ZonMw website onder: Cofinanciering-en-publiek-private-samenwerking. 

 

Welk bedrag kan aangevraagd worden  

 De subsidie die aangevraagd kan worden bij ZonMw bedraagt maximaal € 35.000 per project. 

De looptijd van het project is maximaal 10 maanden. De subsidie en looptijd sluiten aan bij de 

lokale situatie.  

 (Vertegenwoordigers van) dak- en thuisloze mensen moeten inhoudelijk betrokken worden. 

Een initiatief kan alleen maar slagen indien ook het perspectief van ervaringsdeskundigen 

goed wordt meegenomen. Hiervoor neemt u reiskostenvergoeding en vacatiegelden op in uw 

begroting.   

 Binnen deze subsidieregeling kan budget worden aangevraagd voor coördinatie, 

(aanvullende) scholing, instrument- en methodiekontwikkeling en communicatieactiviteiten. 

 Investeringen in infrastructuur en/of apparatuur mogen alleen worden opgevoerd als de 

regionale en lokale betekenis daarvan overtuigend kan worden aangetoond (bijvoorbeeld via 

medegebruik door andere instellingen). Voor dergelijke kosten gelden de gangbare 

afschrijvingsregels.   

 Er kan geen vergoeding voor zorgkosten of (ver)bouwkosten worden aangevraagd. 

http://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Corporate/Algemene-subsidiebepalingen-ZonMw_per_1_juli_2013.pdf
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/cofinanciering/cofinanciering-en-publiek-private-samenwerking/
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/cofinanciering/cofinanciering-en-publiek-private-samenwerking/
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 Het geven van extra financiële middelen aan dak- en thuisloze mensen zelf, bijvoorbeeld om 

eventuele schulden te betalen of de woonruimte in te richten is niet mogelijk. Hiervoor lopen 

reeds andere trajecten. 

 Voor ZonMw-projecten geldt dat van alle uitgaven betaalbewijzen moeten kunnen worden 

overlegd. Uitgaven zonder geldig betaalbewijs komen niet voor subsidie in aanmerking. Ook 

cofinanciering dient door uw organisatie integraal onderbouwd te worden door betaalbewijzen, 

zoals urenregistraties, rittenstaten etc. ZonMw hecht er grote waarde aan dat de inzet van 

cofinanciering transparant wordt geadministreerd en verantwoord.  

 Het is niet mogelijk om kosten die gemaakt zijn voorafgaand aan de officiële start van het 

project op te voeren of te declareren. Wel kunnen reeds gestarte projecten voortgezet of 

uitgebreid worden met deze subsidie.  

 ‘Onvoorziene kosten’ komen niet in aanmerking voor subsidie.  

 Kijk voor specifieke financiële voorwaarden in de Voorwaarden overige instellingen. 

 

Staatssteun 

Deze subsidieoproep zal gebruik maken van Verordening (EU) Nr. 1407/2013 van de Commissie van 

18 december 2013, de zogenoemde ‘De-minimisverordening’. 

 

Wanneer ondernemingen binnen deze subsidieronde aanspraak maken op subsidie, verstrekt ZonMw 

de subsidie onder de de-minimisverordening1.  

 

Op grond van deze verordening gelden specifieke financieringsvoorwaarden en regels voor de 

begroting. Daarnaast bent u verplicht om over bepaalde gegevens te verklaren. In bijlage 1 vindt u 

meer informatie over de de-minimisverordening, evenals de vereisten van de de-minimisverordening 

waaraan moet worden voldaan. 

 

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. 

 

PLAN VAN AANPAK 

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

 Omschrijving van de partijen uit het samenwerkingsverband, inclusief de beoogde rol- en 

taakverdeling.  

 Welke relevante (werk)ervaring hebben de dak- en thuislozen en/of wijkbewoners die zijn 
betrokken bij het project? U mag een CV toevoegen als extra bijlage aan de 
subsidieaanvraag. 

 Een contextbeschrijving, waarin:  

 de lokale situatie in kaart is gebracht, inclusief het huidige beleid  

 de omvang van het probleem in de regio is geschetst 

 de relatie met andere initiatieven in de regio is toegelicht  

 Een onderbouwing op welke wijze het project bijdraagt aan het tegengaan van stigma van 

dak- en thuisloze mensen, het welzijn van dak- en thuisloze mensen en/of acceptatie in de 

wijk.  

 Een beschrijving van de doelgroep. Hoe gaat u hen bereiken? 

 Heldere en meetbare doelstelling(en) en beoogde (tussen)resultaten van het project. 

                                                      
1 Verordening (EU) Nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107  en 108 van het 

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun. 

https://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Corporate/Voorwaarden_overige_instellingen.pdf
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 Een tijdsplanning waarin per fase staat beschreven welke activiteiten wanneer en door wie (of 

welke partij) worden uitgevoerd. 

 Een beschrijving van de mogelijkheden de activiteiten ook na (tijdelijke) subsidie van ZonMw 

voort te zetten. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan afstemming met de gemeente en/of 

woningcorporaties.  

 Een publiekssamenvatting (max. 150 woorden, leesbaar voor een breed publiek, zie 

schrijfwijzer).  

 

U kunt gebruik maken van een template voor het opstellen van uw plan van aanpak. Het template 

dient als hulpmiddel en is niet verplicht.  

 

  

https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/logo-en-huisstijl/
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/GGz/Beschermd_Thuis/Format_Plan_van_Aanpak_Beschermd_Thuis_Lokale_initiatieven_dak-_en_thuisloosheid.docx
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BEOORDELINGSCRITERIA 

Subsidieaanvragen dienen te voldoen aan de Algemene subsidiebepalingen van ZonMw2.  

De subsidieaanvraag wordt beoordeeld op basis van onderstaande criteria door de 

programmacommissie van het programma Beschermd Thuis. Deze bestaat uit experts met 

(praktische) kennis op het gebied van beschermd wonen en maatschappelijke omvang. De commissie 

adviseert het bestuur van ZonMw over het te nemen besluit. 

 

 

1. Bijdrage aan programmadoel 

 De subsidieaanvraag is gericht op het verhogen van het persoonlijk, lichamelijk, psychisch 

en/of sociale welzijn van dak- en thuisloze mensen, op het tegengaan van stigmatisering van 

dak- en thuisloze mensen en het bevorderen van acceptatie in de wijk; 

 Het doel van het initiatief staat duidelijk beschreven in de aanvraag; 

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

hand van een gedegen contextbeschrijving; 

 De toegevoegde waarde van het project en de projectresultaten ten opzichte van de huidige 

situatie is aannemelijk gemaakt; 

 Uit de subsidieaanvraag blijkt duidelijk waarom het project niet uit reguliere middelen kan 

worden gefinancierd.  

 Het project heeft aandacht voor diversiteit en differentiatie van de doelgroep naar kenmerken 

zoals sekse, leeftijd, opleidingsniveau, migratie- en culturele achtergrond en seksuele 

geaardheid, voor zover die relevant zijn voor de thematiek van het project. 

 

2. Samenwerking  

 De projectgroep is een afspiegeling van het samenwerkingsverband. 

 Dak- en thuislozen en wijkbewoners zijn onderdeel van de projectgroep. Deze betrokkenheid 

is helder omschreven.  

 De bijdrage van elke partij uit het samenwerkingsverband aan het project is duidelijk 

omschreven.  

 

3. Haalbaarheid plan van aanpak 

 De doelen van het project zijn helder en meetbaar geformuleerd.  

 Het plan van aanpak is concreet en doeltreffend beschreven. 

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

 De grootte en selectiecriteria van de doelgroep zijn beschreven. 

 De haalbaarheid voldoende aannemelijk gemaakt.  

 Het project levert concrete resultaten op.  

 

4. Begroting 

 De aangevraagde subsidie past binnen de kaders van de subsidieoproep. 

 Het aangevraagde budget is realistisch onderbouwd op basis van de omvang van het project. 

 Kosten voor een projectleider en inzet van ervaringsdeskundigen en hun naasten zijn 

opgenomen in de begroting.  

                                                      
2 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.  

 

https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/voorwaarden-en-financien/
http://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Corporate/Algemene-subsidiebepalingen-ZonMw_per_1_juli_2013.pdf
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 De kosten van het project zijn in verhouding tot de (maatschappelijke) baten. 

 

Algemene ZonMw-criteria 

Indien van toepassing wordt uw aanvraag ook beoordeeld op de algemene ZonMw criteria: Diversiteit, 

ICT in de zorg, Onderwijs, Participatie, Toegang tot data & Toepassing. Meer informatie over deze 

algemene criteria vindt u op de website van ZonMw.   

https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/relevantiecriteria/
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PROCEDURE & TIJDPAD 

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

- Schrijf uw aanvraag in het Nederlands 

- Uw subsidieaanvraag 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 3 bijlagen (in PDF) toe:  

 Plan van aanpak (max. 5 A4, Arial, lettergrootte 10 pt) inclusief publiekssamenvatting (evt. 

volgens format).  

 Begroting volgens verplicht format (zie bijlage B). Meer informatie over de voorwaarden 

en financiën vindt u op de website van ZonMw.  

 Verklaring de-minimissteun 

Het is toegestaan om één of meerdere CV’s van de projectgroep als bijlage op te nemen. 

Overige bijlagen worden niet in behandeling genomen.  

 

 

Beoordelingsprocedure 

De aanvraag en beoordelingsprocedure vindt plaats in de volgende 3 stappen: 

 Stap 1.  De subsidieaanvragen worden uiterlijk 11 maart 2021 om 14:00 uur ingediend.  

 Stap 2. Na een ontvankelijkheidscheck wordt de subsidieaanvraag beoordeeld op basis van 
bovenstaande criteria door referenten. Dit zijn onafhankelijke experts met (praktische) kennis 
op het gebied van beschermd wonen en maatschappelijke opvang.  

 Stap 3. Wanneer de referenten vragen hebben over uw aanvraag, wordt u gevraagd nadere 
toelichting te geven (wederhoor). De vragen ontvangt u uiterlijk 2 weken na de deadline.  U 
krijgt vervolgens 1 week de tijd om uw wederhoor in te dienen. Wanneer uw project geen 
vragen oproept op de criteria, hoeft u geen wederhoor in te dienen.  

 Stap 4. Alle aanvragen worden met het oordeel van de referenten en eventueel het wederhoor 
voorgelegd aan de programmacommissie. De commissie beoordeelt op basis van 
bovenstaande criteria alle subsidieaanvragen. Op basis van de criteria kent de commissie een 
score toe: onvoldoende, voldoende of goed. Om voor honorering in aanmerking te komen, 
dient de aanvraag minstens ‘voldoende’ te zijn. Zie tabel 1 voor de prioriteringsmatrix. De 
commissie maakt een definitief advies aan het ZonMw bestuur omtrent het te nemen besluit.   

 Stap 5. Uiterlijk vrijdag 23 april 2021 ontvangt u een brief met het besluit. Indien uw 

subsidieaanvraag toegekend wordt, levert u een meldingsformulier in en kunt u aan de slag. 

 

Tabel 1: prioriteringsmatrix 

 

Eindoordeel? Honorabel? 

Goed Honorabel 

Voldoende Honorabel 

Onvoldoende Niet honorabel 

 

Tijdpad 
Deadline indienen subsidieaanvraag Donderdag 11 maart 2021 

Ontvangst commentaar referenten Woensdag 24 maart 2021 

Deadline indienen wederhoor Woensdag 31 maart 2021 

Besluit Vrijdag 23 april 2021 

Uiterlijke startdatum 3 mei 2021 

https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/GGz/AVG/Subsidie/2017-7/C._Handleiding_ProjectNet.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/GGz/Beschermd_Thuis/Format_Plan_van_Aanpak_Beschermd_Thuis_Lokale_initiatieven_dak-_en_thuisloosheid.docx
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/GGz/Beschermd_Thuis/Format_begroting.xlsx
http://www.zonmw.nl/nl/subsidies/voorwaarden-en-financien/
http://www.zonmw.nl/nl/subsidies/voorwaarden-en-financien/
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/GGz/Beschermd_Thuis/Format_verklaring-de-minimis.pdf
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Meer informatie 

Houd de Beschermd Thuis pagina  op de ZonMw-website in de gaten, deze wordt regelmatig 

bijgewerkt. 

 

Uitvoering van uw project 

Na toekenning van uw project, wordt 80% van het aangevraagde bedrag naar de rechtspersoon 

overgemaakt. Dit gebeurt op basis van de door u opgestelde begroting.  

 

Na afronding van uw project vult u een eindverslag in. In dit eindverslagformulier beschrijft u kort hoe 

uw project is verlopen en wat de daadwerkelijk gemaakte kosten zijn. Het ingevulde formulier dient u 

in via ProjectNet. Na goedkeuring van het eindverslag wordt het resterende bedrag overgemaakt.  

 

Monitoring en evaluatie 

ZonMw wil bijdragen aan het delen van kennis en verspreiden van goede voorbeelden. Met uw project 

draagt u bij aan het delen van ervaringen (bijvoorbeeld het geven van een interview), het delen van 

materialen of een werkbezoek bij uw project mogelijk te maken.  

 

INDIENEN 

Indiening (via ProjectNet) 
Aanvragen kunnen uitsluitend en conform de richtlijnen worden ingediend via het online 

indiensysteem van ZonMw (ProjectNet). Uw subsidieaanvraag moet tijdig en volledig (inclusief 

bijlagen) worden ingediend. Sluitingsdatum voor het indienen is donderdag 11 maart 2021, om 14.00 

uur. 

 

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. 

 

 

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. 

 Het is handig 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. 

 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 is (onvolledig of onjuist ingediend), 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 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. 

 Houd de ZonMw-website: www.zonmw.nl/beschermdthuis in de gaten voor actuele informatie over 

het programma Beschermd Thuis. Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt. 

 

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 dit formulier te voorzien 

https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geestelijke-gezondheid-ggz/programmas/programma-detail/beschermd-thuis/
http://www.zonmw.nl/Toelichtingprojectnet
http://www.zonmw.nl/beschermdthuis
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van de handtekening van de ’bestuurlijk verantwoordelijke‘ en de ’hoofdaanvrager‘ en deze digitaal te 

sturen naar ZonMw, t.a.v. Kristel Steutel, beschermdthuis@zonmw.nl. Het formulier dient uiterlijk 1 

week na de digitale indiening binnen te zijn. 

 

Inhoudelijke vragen 

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met het programmasecretariaat, tel: + 31 070 349 

52 56, e-mail: beschermdthuis@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. 

 

 

Downloads en links 

A. Template plan van aanpak (optioneel) 

B. Format begroting (verplichte bijlage) 

C. Format verklaring de-minimissteun (verplichte bijlage) 

D. Handleiding ProjectNet 

E. Subsidiebepalingen 

F. Procedurebrochure aanvragers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:beschermdthuis@zonmw.nl
mailto:beschermdthuis@zonmw.nl
mailto:projectnet@zonmw.nl
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/GGz/Beschermd_Thuis/Format_Plan_van_Aanpak_Beschermd_Thuis_Lokale_initiatieven_dak-_en_thuisloosheid.docx
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/GGz/Beschermd_Thuis/Format_begroting.xlsx
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/GGz/Beschermd_Thuis/Format_verklaring-de-minimis.pdf
http://www.zonmw.nl/Toelichtingprojectnet
http://www.zonmw.nl/subsidiebepalingen
http://www.zonmw.nl/nl/subsidies/procedure/
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Overige bijlagen subsidieoproep 

Bijlage 1 Staatssteun 

Om in aanmerking te komen voor subsidiëring onder de de-minimisverordening moet, behalve aan de 

inhoudelijke criteria van de subsidieoproep, ook worden voldaan aan enkele specifieke vereisten die 

volgen uit de de-minimisverordening. Deze vindt u hieronder.  

 

Op grond van de de-minimisverordening kan een onderneming van verschillende 

overheidsinstellingen maximaal € 200.000,-  aan subsidie ontvangen over een periode van 3 jaar 

zonder dat dit ongeoorloofde staatssteun oplevert. Bij het indienen van de uitgewerkte aanvraag dient 

u een ‘verklaring de-minimissteun’ in waarin u alle de-minimissteun opgeeft die u over de twee 

voorgaande belastingjaren en in het lopende belastingjaar heeft ontvangen. Als in het (recente) 

verleden subsidie is verstrekt als de-minimissteun, zou dat in de betreffende subsidiebeschikking of 

andere document uitdrukkelijk moeten zijn aangegeven.  

 

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 ondernemingen die binnen het project subsidie ontvangen 

een eigen de-minimisverklaring moeten aanleveren. 

 

Het is belangrijk om zorgvuldig na te gaan of de de-minimisdrempel niet wordt overschreden. 

Handelen in strijd met de Europese staatssteunregels kan leiden tot terugvordering van de verleende 

steun, vermeerderd met 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 zou worden overschreden; 

of 

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

 

 

 

https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/GGz/Beschermd_Thuis/Format_verklaring-de-minimis.pdf

