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Subsidieoproep: Kennis over verward gedrag in onderwijs: 
verbinding tussen zorg, welzijn en veiligheid  
 
U kunt subsidie aanvragen voor projecten gericht op het verbinden van het zorg-, welzijns- en/of 
veiligheidsdomein in het onderwijs. Het betreft initiële mbo en hbo opleidingen en bij- en nascholing 
van professionals die een rol hebben in de ondersteuning, opvang en zorg voor mensen met verward 
gedrag. Zodat toekomstige professionals beter toegerust zijn om domein overstijgend samen te 
werken aan de sluitende aanpak en beter kunnen aansluiten bij de leefwereld van de cliënt.   
 
U kunt subsidie aanvragen om:  

1. Een (keuze)module over verward gedrag te ontwikkelen, of aan te passen én te 
implementeren. De (keuze)module is relevant voor minimaal 2 domeinen. 

2. Expertise uit een ander domein in te zetten. Onderwijsinstellingen kunnen 
praktijkprofessionals of docenten uit een ander domein inhuren om het onderwijsaanbod te 
versterken én betrekken daarbij ervaringsdeskundigen.  

 
De subsidie die aangevraagd kan worden bij ZonMw bedraagt maximaal € 50.000,- voor een project 
met een looptijd van maximaal 12 maanden. Voor deze subsidieronde is € 750.000 gereserveerd. De 
oproep is dus niet bedoeld voor onderzoek en er kunnen slechts beperkt (max 10%) middelen voor 
monitoring en evaluatie aangevraagd worden.  
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Subsidieoproep: Kennis over verward gedrag in 
het onderwijs: verbinding tussen zorg, welzijn en 
veiligheid    
Deadline: 30 januari 2018 
Trefwoorden: mensen met verward gedrag, onderwijs, mbo, hbo, bij- en 
nascholing, scholing, praktijk, implementatie,  
Geplaatst op: 21 november 2017 
Oproep tot het indienen van subsidieaanvragen   

Achtergrond Actieprogramma 
De laatste jaren neemt het aantal overlast gevende incidenten door mensen 
met verward gedrag toe. Er is aandacht nodig voor alle facetten van de 
ondersteuning, opvang en zorg voor deze mensen, om op tijd passende hulp 
te bieden en overlast voor anderen te beperken. Dat is waar het 
Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag (AVG) 
op inspeelt.  

Doel Actieprogramma  
Het doel van het Actieprogramma is het stimuleren en faciliteren van projecten en initiatieven van 
relevante ketenpartners (zoals ervaringsdeskundigen en naasten, gemeente, politie, GGz, GGD, 
opvang, verzekeraars, Openbaar Ministerie) die bijdragen aan het realiseren van een lokale sluitende 
aanpak voor mensen met verward gedrag en hun omgeving. 
 
Het Actieprogramma kent 3 onderdelen: 

1. Regionale praktijkprojecten: ontwikkeling en/of realisatie van een lokale sluitende aanpak in 
de praktijk. 

2. Participatie in de samenleving: initiatieven op het gebied van zelfredzaamheid en herstel, 
scholing en maatschappelijke acceptatie. 

3. Kennisontwikkeling: onderzoek, monitoring, evaluatie en kennisverspreiding.  
 
Deze subsidieoproep heeft betrekking op onderdeel 2 gericht op initiatieven op het gebied van 
opleidingen. Opleidingen spelen een belangrijke rol bij de borging van projectresultaten. Het doel van 
dit deelprogramma is tweeledig:  

1.  Kennis uit projecten over aanpakken, instrumenten en methoden voor de hulpverlening aan 
mensen met verward gedrag inbedden in relevante opleidingen. 
2. Het onderwijsaanbod beter laten aansluiten op de leefwereld van mensen met verward 
gedrag.  

 
Meer informatie kunt u vinden op onze website www.zonmw.nl/avg.  

Expertmeeting onderwijs en verward gedrag  
Op 14 juni 2017 organiseerde ZonMw samen met het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht 
Onderzoek SIA en het Sectoraal Advies College - Hoger Gezondheidszorg Onderwijs (SAC – HGZO) 
een expertmeting over onderwijs en verward gedrag. Het doel van de bijeenkomst was om samen met 
vertegenwoordigers van relevante lectoraten, sectorale adviescolleges, ervaringsdeskundigen en 
andere betrokkenen bij het onderwijs, invulling te geven aan de programmalijn rond 
professionalisering. Lees voor meer informatie het online verslag.   
 
Conclusie van de bijeenkomst: een goede samenwerking is voorwaarde voor passende 
ondersteuning, opvang en zorg voor mensen met verward gedrag. Dit gaat over samenwerking in de 
praktijk tussen professionals uit het zorg-, welzijns- en/of veiligheidsdomein, samenwerking tussen 
opleidingen en opleidingsniveaus én samenwerking met de cliënt en zijn omgeving. Om de 
toekomstige en huidige professionals beter toe te rusten, is het van belang dat het onderwijsaanbod 
praktijkgericht is, dat opleidingen samenwerken met regionale partijen én dat opleidingen aandacht 
besteden aan het centraal stellen van de leefwereld van de cliënt.   
 
  

http://www.zonmw.nl/avg
https://publicaties.zonmw.nl/implementatie-van-kennis-over-verward-gedrag-in-het-onderwijs/
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Doel subsidieoproep 
 
Aanleiding 
In de praktijk komen professionals uit het zorg-, welzijns- en/of veiligheidsdomein (zoals spv’ers, 
welzijnswerkers en politie) in aanraking met mensen met verward gedrag. Om lokaal een 
goedwerkende aanpak voor mensen met verward gedrag te organiseren is het essentieel dat in het 
onderwijs al een goede verbinding tussen deze domeinen wordt gelegd.  
 
Onderwijs en domein overstijgende samenwerking  
Samenwerken buiten het eigen vakgebied vraagt om kennis over wat andere domeinen te bieden 
hebben en een professionele houding waarbij de mens centraal staat. In de praktijk blijkt dit voor 
professionals niet eenvoudig. Dit komt bijvoorbeeld omdat er onduidelijkheden zijn over wie waar 
verantwoordelijk voor is en omdat de verschillende beroepsgroepen andere ‘talen’ spreken. Daarom is 
het van belang dat opleidingsinstellingen aandacht besteden aan rolarticulatie en hun studenten leren 
om voorbij de grenzen van hun eigen domein te (durven) kijken. Zodat toekomstige en huidige 
professionals beter worden toegerust om samen te werken, door te verwijzen en op het juiste moment 
verantwoordelijkheid te nemen. Daarbij is een focus op het leveren van maatwerk essentieel, zodat 
professionals dichtbij de cliënt leren staan om hun behoeften écht centraal te kunnen stellen. 
 
Onderwijsprojecten 
Deze subsidieoproep is gericht op het verbinden van het zorg-, welzijns- en het veiligheidsdomein in 
het mbo en hbo en in bij- en nascholing. U kunt subsidie aanvragen voor 2 type projecten:  

1. Projecten gericht op het ontwikkelen of aanpassen van een (keuze)module.  
Opleidingsinstellingen kunnen subsidie aanvragen om:  

1. een (keuze)module te ontwikkelen of  
2. om een bestaande (keuze)module aan te passen én te implementeren  

De (keuze)modules zijn praktijkgericht en gericht op samenwerking tussen minimaal  
2 domeinen. Dit kan een andere opleiding binnen dezelfde onderwijsinstelling zijn. Bestaande 
samenwerkingsverbanden kunnen indienen. 

 

 

 
 
 

2. Projecten gericht op het beschikbaar stellen van expertise uit een ander domein. 
Onderwijsinstellingen kunnen praktijkprofessionals, ervaringsdeskundigen of docenten uit een 
ander domein inhuren om het zorgaanbod te versterken om de samenwerking tussen de 
domeinen te verbeteren. Daarbij dienen ervaringsdeskundigen betrokken te zijn.  

 

 

 
 

De resultaten van het project lenen zich voor inbedding in het onderwijs en nascholingsaanbod van 
regionale en/of landelijk onderwijsinstanties aan (toekomstige) professionals in het zorg-, welzijns- en 
veiligheidsdomein. 

Cliënten en naasten centraal  
Het Actieprogramma werkt aan de realisatie van een integrale persoonsgerichte aanpak, waarbij de 
leefwereld van de mens centraal staat. Dit perspectief moet in alle projecten centraal staan, door 
ervaringsdeskundigen in de projecten een expliciete rol te geven. Dit betekent dat in alle fases van het 
project nadrukkelijk aandacht te zijn voor het perspectief van mensen die (dreigen) de grip op hun 
leven te verliezen en de behoeften van hun omgeving.  
  

Voorbeeld:  
Beroepsgroepen in het veiligheidsdomein komen in hun opleiding weinig in aanraking 
met het zorg- en welzijnsdomein. Opleidingsinstellingen uit het veiligheidsdomein 
kunnen subsidie aanvragen om professionals of docenten uit een het zorg- of 
welzijnsdomein in te zetten, bijvoorbeeld als gastdocent in fieldlabs. Het is mogelijk om 
studenten van verschillende opleidingen deel te laten nemen aan deze 
onderwijsactiviteiten. 
 

Voorbeeld:  
Onderwerpen over de ondersteuning, opvang en zorg voor mensen met verward gedrag 
zijn vaak voor meerdere opleidingen relevant. Een module in de opleiding voor GGZ 
verpleegkundigen kan ook relevant zijn voor de politieacademie. Het is mogelijk om 
voor beide opleidingen een nieuwe digitale module, zoals een MOOC, ontwikkelen. 
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Monitoring en evaluatie 
Let op: Bij de monitoring van het project dient u rekening te houden met het aanleveren van data voor 
externe monitoring en evaluatie. Alle projecten binnen het Actieprogramma worden gemonitord en 
geëvalueerd. Hiervoor worden aparte projecten opgezet. U bent verplicht gegevens uit uw project voor 
monitoring en evaluatie aan te leveren.  
 

Randvoorwaarden 
Deze subsidieoproep is nadrukkelijk niet bedoeld voor onderzoek.  

Wie kan aanvragen? 
• Eén partij fungeert als hoofdaanvrager1. 
• Mbo en hbo instellingen kunnen subsidieaanvragen indienen. Praktijkinstellingen, 

cliëntorganisaties én organisaties gericht op bij- en nascholing kunnen indienen, mits zij 
samenwerken met erkende (mbo of hbo) onderwijsinstellingen. 

• Het project dient een samenwerkingsverband te zijn tussen minimaal 2 domeinen: zorg, 
welzijn en/of veiligheid. De volgende samenwerkingsverbanden zijn mogelijk: 

o 2 of meer opleidingen binnen één instelling 
o 2 of meer opleidingsinstellingen  
o minimaal 1 opleidingsinstelling én 1 of meer praktijkinstelling(en)  

• Eén persoon wordt aangesteld als projectleider. De projectleiding is verantwoordelijk voor de 
uitvoering en coördinatie van het project en is het eerste aanspreekpunt voor ZonMw.  

Welk bedrag kan aangevraagd worden?  
• De subsidie bedraagt maximaal € 50.000,- per project. De looptijd van het project is maximaal 

12 maanden. Voor deze subsidieoproep is maximaal € 750.000,- gereserveerd. 
• Binnen deze subsidieoproep kan budget aangevraagd worden voor inhuur personeel, 

coördinatie, (aanvullende) scholing, ontwikkeling onderwijsmodules en 
communicatieactiviteiten. Daarnaast kunt u beperkt (max. 10%) middelen reserveren voor 
evaluatie en monitoring (zie onder vereisten plan van aanpak). 

• Voor de vertegenwoordigers van cliënten en naasten die u bij uw project betrekt, neemt u 
verplicht reiskostenvergoeding en vacatiegelden op in uw begroting.  

• Cofinanciering is niet verplicht, wel wenselijk. 

Hoe kunt u uw aanvraag indienen? 
• 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 3 bijlagen (in PDF) toe: 

o Plan van aanpak (max. 8 A4, Arial, lettergrootte 10 pt).  
o Begroting volgens verplicht format (zie bijlage A). Meer informatie over de 

voorwaarden en financiën vindt u op de website van ZonMw. 
Overige bijlagen worden niet in behandeling genomen. 

• Aanvragen zijn in het Nederlands geschreven.  
 

De deadline voor het indienen van subsidieaanvragen is dinsdag 30 januari 2018, 14.00 uur.  
  

                                                 
1De 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/fileadmin/zonmw/documenten/GGz/AVG/Subsidie/2017-7/C._Handleiding_ProjectNet.pdf
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/voorwaarden-en-financien/
https://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Corporate/Algemene-subsidiebepalingen-ZonMw_per_1_juli_2013.pdf
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Plan van aanpak 
Het plan van aanpak moet minstens uit de volgende onderdelen bestaan: 
 

• SMART doelstelling(en) en beoogde resultaten van het project.  
• De relatie van de opleiding(en) met de problematiek rond verward gedrag. 
• Hoe het project bijdraagt aan een verbeterde samenwerking tussen het zorg- welzijns-, of 

veiligheidsdomein. 
• Een tijdsplanning waarin per fase staat beschreven welke activiteiten wanneer en door wie (of 

welke partij) worden uitgevoerd. 
• De rol- en taakverdeling van de betrokken partij(en). Neem daarin expliciet op hoe 

ervaringsdeskundigen worden betrokken en wat hun rol is.  
  

Type 1: Projecten gericht op het ontwikkelen of aanpassen van een (keuze)module 
• Een probleemstelling met welke kennis of expertise op dit moment ontbreekt in het curriculum 

en geef aan of u een nieuwe module gaat ontwikkelen of een bestaande module gaat 
aanpassen én implementeren. 

• De inhoud van de module die ontwikkeld/aangepast gaat worden en geef aan voor welke 
opleidingen deze bedoeld is.  

• Hoe de module duurzaam wordt ingebed in het onderwijsaanbod. 
• Hoe wordt geëvalueerd wat de toegevoegde waarde is geweest van de ontwikkelde module 

(bijvoorbeeld ervaringen van leerlingen, ervaringsdeskundigen en docenten).  
 

Type 2: Projecten gericht op het beschikbaar stellen van expertise  
• De kennis of expertise die dit moment ontbreekt in de opleiding en welke kennis of expertise 

je aan de opleiding toevoegt.  
• De kwalificaties van de in te huren professional(s) en geef aan wat zij in welke opleidingen 

gaan doen (hoe gaan zij de lessen, cursussen of modules versterken). 
• Hoe ervaringsdeskundigen zijn betrokken. 
• Hoe de ‘toegevoegde expertise’ duurzaam wordt ingebed in het onderwijsaanbod. 
• Hoe wordt geëvalueerd wat de toegevoegde waarde is geweest van het beschikbaar stellen 

van expertise (bijvoorbeeld ervaringen van leerlingen, ervaringsdeskundigen en docenten).  
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Beoordeling van uw subsidieaanvraag 
Subsidieaanvragen dienen te voldoen aan de Algemene subsidiebepalingen van ZonMw. Uw 
subsidieaanvraag wordt op basis van de onderstaande criteria beoordeeld. De beoordelingscriteria 
zijn: 

1. Samenwerking 
• Minimaal 2 verschillende domeinen zijn betrokken.  
• Het project draagt bij aan een verbeterde samenwerking tussen het veiligheids-, zorg- en/of 

welzijnsdomein.  
• De rol- en taakverdeling van de betrokken samenwerkingspartners is helder beschreven en 

het perspectief van cliënten en naasten is voldoende geborgd. 

2. Plan van aanpak   
• De doelen van het project zijn SMART geformuleerd.  
• De relatie tussen de opleiding(en) en de problematiek rondom verward gedrag is helder 

beschreven.  
• De probleemstelling is helder, oftewel het is duidelijk wat ontbreekt in het huidige 

onderwijsaanbod op het gebied van verward gedrag.  
• Het project is een waardevolle toevoeging voor de opleiding(en) en een meerwaarde voor de 

aanpak voor mensen met verward gedrag.  
• Het plan van aanpak is concreet en doeltreffend geschreven.  
• In het plan van aanpak is een realistische tijdsplanning opgenomen.  
• Er staat helder omschreven hoe geëvalueerd wordt. 

4. Implementatie  
• De kennis en ervaringen die tijdens de looptijd van het project worden opgedaan, zijn 

toegankelijk voor andere opleidingen en praktijkinstellingen.  
• De opbrengsten van het project kunnen na afronding worden ingebed in het onderwijsaanbod.  
• Het project levert meetbare resultaten op voor de evaluatie.  

5. Begroting 
• Het aangevraagde budget is realistisch onderbouwd en staat in verhouding tot de beoogde 

activiteiten.   
• Kosten voor een projectleider zijn opgenomen in de begroting.  
• Voor vertegenwoordigers van cliënten en naasten zijn reiskostenvergoeding en vacatiegelden 

opgenomen in de begroting. 
 

  

https://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Corporate/Algemene-subsidiebepalingen-ZonMw_per_1_juli_2013.pdf
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Beoordelingsprocedure 
De beoordelingsprocedure vindt plaats in 2 stappen: 
 

• Stap 1: beoordeling door referenten 
Subsidieaanvragen worden beoordeeld op basis van bovenstaande criteria door minimaal  
2 referenten.  

• Stap 2: wederhoor 
De referentenrapporten worden met u gedeeld. U krijgt de mogelijkheid om een reactie te 
geven op de referenten beoordelingen (wederhoor). Daar nemen we te zijner tijd contact met 
u over op.  

• Stap 3. advies subcommissie aan bestuur ZonMw 
Op basis van de aanvragen, het oordeel van de referenten en het wederhoor adviseert een 
subcommissie het ZonMw-bestuur over honorering of afwijzing van uw subsidieaanvraag. De 
subcommissie heeft mandaat van de programmacommissie van het Actieprogramma en 
bestaat uit: een ervaringsdeskundige, experts op het gebied van onderwijs en een 
afvaardiging uit de programmacommissie. 
 

Prioritering 
Alle projecten die voldoende, goed en zeer goed worden beoordeeld komen in aanmerking voor 
honorering, mits dat mogelijk is binnen het beschikbare budget van deze subsidieronde. Bij gelijke 
prioritering wordt gekeken naar spreiding over opleidingsniveaus en regionale spreiding.  
 
Tijdpad  
Deadline indienen subsidieaanvraag  30 januari 2018, 14.00 uur  
Ontvangst beoordeling referenten 16 februari 2018 
Wederhoor 26 februari 2018 
Vergadering subcommissie 7 maart 2018 
Ontvangst besluitbrief 19 maart 2018 
Uiterlijke startdatum  1 juni 2018  
 
 

Informatiebijeenkomst 
Op woensdag 6 december vindt een informatiebijeenkomst plaats in 
Den Haag. Tijdens deze bijeenkomst worden het programma, de 
begroting en de subsidieoproepen nader toegelicht en heeft u de 
mogelijkheid om vragen te stellen. Deelname is kosteloos. U kunt zich 
voor deze bijeenkomst opgeven via het online aanmeldformulier.  

https://www.zonmw.nl/nl/actueel/agenda/detail/item/informatiebijeenkomst-subsidieoproepen-verward-gedrag/
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Indienen in ProjectNet 
U dient uw subsidieaanvragen 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) zijn ingediend. De deadline is  
30 januari 2018, 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. Ranoeka Autar, avg@zonmw.nl. Het formulier dient uiterlijk 1 week na de digitale indiening 
binnen te zijn.  
 

Downloads en links: 
A. Format begroting (verplichte bijlage) 
B. Handleiding ProjectNet 
C. Algemene subsidiebepalingen 
D. 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. 

• 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 (onvolledig of onjuist ingediend) is, ontvangt u binnen 2 
dagen na de deadline bericht van ZonMw. In het bericht staat welk onderdeel aangevuld moet 
worden om alsnog voor beoordeling in aanmerking te komen. U krijgt daarbij maximaal 24 uur de 
tijd om uw 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 beoordelingswerkgroep) 
te schrijven. U heeft hiervoor iets meer dan 1 week. De datum voor het indienen van het 
wederhoor is 26 februari 2018. 

• Houdt de ZonMw-website: www.zonmw.nl/avg in de gaten voor actuele informatie over het 
Actieprogramma. Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt. 

 
 
Inhoudelijke vragen 
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met het programmasecretariaat, tel: 070 349 52 56, 
e-mail: avg@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. 
 

https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/GGz/AVG/Subsidie/2017-7/C._Handleiding_ProjectNet.pdf
mailto:avg@zonmw.nl
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/GGz/AVG/B._Format_begroting.xlsx
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/GGz/AVG/Subsidie/2017-7/C._Handleiding_ProjectNet.pdf
http://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Corporate/Algemene-subsidiebepalingen-ZonMw_per_1_juli_2013.pdf
http://www.zonmw.nl/nl/subsidies/procedure/
http://www.zonmw.nl/avg
mailto:avg@zonmw.nl
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