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Subsidieaanvraag Palliantie. Meer dan zorg, ronde 2017 
 
Onderwerpen: palliatieve zorg, implementatie, onderzoek, doorontwikkeling, patiëntenparticipatie 
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DOEL SUBSIDIEOPROEP 
 
Doelen van het programma 
De doelen van het programma Palliantie. Meer dan zorg zijn:  
1. het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen in hun laatste levensfase en hun naasten;  
2. het voorkomen van versnippering; 
3. het verbeteren van de kwaliteit van de palliatieve zorg in Nederland.  
De behoeften van mensen in hun laatste levensfase en hun naasten staan centraal. Palliatieve zorg 
omvat meer dan alleen de zorg voor de fysieke aspecten van ziekte en behandeling. Ook het 
verwerkings- en aanpassingsproces, de interacties met de omgeving, de beleving van de ziekte en 
zingevingvraagstukken horen hier integraal bij. Er dient binnen de projecten daarom aandacht te zijn 
voor lichamelijke-, psychische-, sociale- en spirituele aspecten van de zorg. 
Voor meer informatie over het programma, zie de programmatekst Palliantie. Meer dan zorg.  
 
Doel van deze oproep 
U kunt een subsidieaanvraag indienen via ProjectNet indien uw projectidee in de ronde 2017 van het 
programma Palliantie een positief advies tot uitwerken heeft gekregen. Mocht u tegen negatief advies 
van uw projectidee toch een subsidieaanvraag willen indienen, dan dient u dit vooraf en uiterlijk 17 juli 
2017 te melden bij ZonMw. Dit staat ook vermeld in de adviesbrief over uw projectidee.  
 
De ronde 2017 is bedoeld voor subsidieaanvragen die gericht zijn op de prioriteiten 2017 en 2018 
voor de palliatieve zorg.  

• Uw subsidieaanvraag richt zich op één van de genoemde prioriteiten 2017 en 2018. 
• De resultaten uit uw project sluiten aan bij de behoefte van de patiënt en zijn naasten.  
• Uw project is aanvullend op reeds bestaande (inter)nationale kennis en heeft een duidelijke 

meerwaarde ten opzichte van lopende projecten. Er is een overzicht van gehonoreerde 
projecten uit de ronde 2015 en 2016 van Palliantie. Meer dan zorg.   

• Implementatie van projectresultaten is een zwaarwegend criterium in het programma Palliantie. 
Meer dan zorg. Dit houdt in dat de resultaten goed overdraagbaar zijn en hierdoor geschikt zijn 
voor een duurzaam gebruik (implementatie) door velen in de verschillende regio’s van 
Nederland. Eindgebruikers worden daarom in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken in alle 
fasen van het project. De randvoorwaarden voor implementatie en verdere borging zijn goed in 
kaart gebracht.  

• U dient aan te sluiten bij het Kwaliteitskader palliatieve zorg. Deze verschijnt in de zomer van 
2017.  

• Indien relevant voor uw project dient u aan te sluiten bij de Kennissynthese Onderwijs. In deze 
kennissynthese staan aanbevelingen voor een toekomstgericht, efficiënt en kwalitatief goed 
onderwijsaanbod voor alle professionals die met palliatieve zorg te maken hebben of gaan 
krijgen.  

 
RANDVOORWAARDEN  
 
Wie kan aanvragen? 

• Een subsidieaanvraag wordt ontwikkeld en ingediend in nauwe samenwerking met partijen uit 
onderzoek, onderwijs en praktijk en met (vertegenwoordigers van) mensen in hun laatste 
levensfase en hun naasten.   

• Ondernemingen (met uitzondering van zorginstellingen) kunnen geen hoofdaanvrager zijn. 
Echter, zorgverzekeraars en ondernemingen anders dan zorginstellingen worden wel 
aangemoedigd medeaanvrager en co-financier van het project te zijn. 

https://www.zonmw.nl/uploads/tx_vipublicaties/20150506_DEF_Programma_Palliantie_2014-2020_met_omslag.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Thema_Palliatieve_Zorg/Overzicht_prioriteiten_2017-2018/Prioriteiten_2017-2018_versie_23-1-2017.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Thema_Palliatieve_Zorg/Overzicht_prioriteiten_2017-2018/Uitgebreid_overzicht_projectresultaten.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Thema_Palliatieve_Zorg/Overzicht_prioriteiten_2017-2018/Uitgebreid_overzicht_projectresultaten.pdf
https://www.iknl.nl/over-iknl/nieuws/nieuws-detail/2017/03/06/veelgestelde-vragen-over-het-kwaliteitskader-palliatieve-zorg-nederland
https://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Palliatieve_Zorg/Palliantie/Kennissynthese_onderwijs_palliatieve_zorg.pdf
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• Voor deze subsidieoproep geldt dat er geen subsidie wordt verstrekt als afspraken tussen 
partijen betrokken bij het project leiden of kunnen leiden tot het verlenen van staatssteun. 
ZonMw behoudt zich het recht voor om de door alle partijen ondertekende 
samenwerkingsovereenkomst op te vragen en te beoordelen op conformiteit met het EU 
steunkader en de algemene subsidiebepalingen van ZonMw.  

 
Consortia palliatieve zorg  
Consortia kunnen advies geven over uw subsidieaanvraag en kunnen u helpen bij het vinden van de 
juiste samenwerkingspartners. De consortia palliatieve zorg zijn regionale samenwerkingsverbanden 
die een landelijk dekkend netwerk vormen om de palliatieve zorg in Nederland af te stemmen. 
Succesvolle aanpakken en werkwijzen worden breder verspreid om de palliatieve zorg in Nederland te 
optimaliseren. Binnen de consortia participeren altijd de Expertisecentra Palliatieve Zorg, de 
Netwerken Palliatieve zorg en het IKNL. Een overzicht van de consortia palliatieve zorg vindt u hier.  
 
Welk bedrag kan aangevraagd worden? 

• Per project kunt u een bedrag van maximaal € 400.000,- aanvragen;  
• Er is een verplichte cofinanciering van minimaal 15% van de totale kosten van uw project. 

ZonMw financiert van de totale kosten van uw project maximaal 85% tot een limiet van  
€ 400.000 aan ZonMw-subsidie.  
Voorbeeld: De totale kosten van uw project zijn € 400.000,- . U dient minimaal € 60.000,- aan 
cofinanciering te hebben. Daarnaast kunt u dan € 340.000,- ZonMw subsidie aanvragen.  

• In totaal is er voor deze oproep een bedrag van € 5 miljoen euro beschikbaar. 
 
Aandachtspunten 

• Reguliere zorgkosten vallen niet onder de ZonMw-subsidie. 
• Cofinanciering kan op vele verschillende manieren worden gerealiseerd, bijvoorbeeld door 

financiële bijdragen van fondsen, zorgverzekeraars of bedrijven en in-kind bijdragen van kennis-
zorg- en onderwijsinstellingen. Bij de uitgewerkte subsidieaanvraag dient de cofinanciering 
definitief geregeld te zijn. U dient een bewijs van cofinanciering (letter of commitment) toe te 
voegen bij de subsidieaanvraag.  

• Het verschil tussen het aangevraagde budget bij het projectidee en bij de uiteindelijke 
subsidieaanvraag mag niet meer dan 15% bedragen. 

• Het project heeft een looptijd van maximaal 36 maanden.  
 
 
BEOORDELINGSCRITERIA  
 
Relevantiecriteria specifiek voor Palliantie. Meer dan zorg 

• Uw subsidieaanvraag draagt bij aan de doelstellingen van het programma Palliantie. Meer dan 
zorg en richt zich aantoonbaar op één van de prioriteiten van het programma. 

• De resultaten van uw subsidieaanvraag dragen bij aan het voorzien in de behoeften van 
patiënten en hun naasten en vormen een oplossing van een probleem uit de praktijk.  

• Uit uw subsidieaanvraag blijkt dat een patiëntenorganisatie of ervaringsdeskundigen 
aantoonbaar betrokken zijn bij de ontwikkeling en uitvoering van uw project. U geeft aan welke 
mate van betrokkenheid patiënten/ervaringsdeskundigen hebben binnen de verschillende fasen 
van het project. Zie voor meer informatie de flyer van Patiëntenfederatie Nederland  (zie Bijlage 
1) en  de matrix patiëntenparticipatie (zie Bijlage 2). 

• Uit uw subsidieaanvraag blijkt dat er binnen alle fasen van het project een nauwe samenwerking 
is met partijen uit onderzoek, praktijk en onderwijs.  

https://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Corporate/Algemene-subsidiebepalingen-ZonMw_per_1_juli_2013.pdf
http://www.nationaalprogrammapalliatievezorg.nl/Consortia
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• U formuleert heldere doelen met betrekking tot kennisoverdracht, implementatie en borging en 
noemt bijbehorende activiteiten om relevante partijen te bereiken. Randvoorwaarden die nodig 
zijn voor implementatie en borging worden in kaart gebracht. In de subsidieaanvraag werkt u 
dit uit tot een implementatieplan. Hierin maakt u duidelijk wat de uiteindelijke impact op de 
praktijk is.  

• De kosten van het project staan in verhouding tot de te verwachten baten van het project. 
 
Algemene relevantiecriteria ZonMw 
Naast deze specifieke relevantiecriteria hanteert ZonMw bij de beoordeling van alle projecten de 
volgende algemene relevantiecriteria:  

• Diversiteit van mensen wat betreft leeftijd, sekse en etniciteit; 
• Toepassing van ICT en e-Health; 
• Onderwijs (als implementatiekanaal en borging);  
• Participatie van burgers en/of eindgebruikers; 
• Het te verwachten gebruik van de resultaten, producten en respectievelijk diensten; 
• Toegang tot data: Beschrijf in uw subsidieaanvraag de mogelijkheden om gebruik te maken van 

bestaande databestanden en een noodzaak tot nieuwe dataverzameling. Bij het opzetten van 
nieuwe dataverzameling moet u, voor de afloop van dit project, de toegankelijkheid ervan 
geregeld hebben. Meer informatie hierover vindt u op www.zonmw.nl/ttd. 

 
Meer informatie over bovenstaande criteria vindt u op www.zonmw.nl/relevantiecriteria. 
 
Kwaliteitscriteria 
Voor de beoordeling van de kwaliteit gelden onderstaande criteria: 

• Het project heeft een concrete doelstelling en een toetsbare vraagstelling. 
• Het plan van aanpak is helder uitgewerkt. De gekozen methodiek sluit aan bij de vraagstelling. 

De juiste uitkomstmaten zijn gekozen. Een tijdspad is onderdeel van het plan van aanpak. 
• Uit uw project blijkt dat u gebruik maakt van bestaande kennis en literatuur waarbij u duidelijk 

aangeeft wat de meerwaarde is van uw project. 
• Het implementatieplan is helder uitgewerkt. 
• De uitvoering van het project is haalbaar binnen de looptijd, budget en inzet van mensen en 

middelen.  
 
 
PROCEDURE & TIJDPAD 
 
Beoordelingsprocedure 
De programmacommissie beoordeelt de ingediende subsidieaanvragen op basis van bovenstaande 
voorwaarden en criteria. De standaardprocedure van ZonMw zoals vermeld in de procedurebrochure 
aanvragers wordt gevolgd. Aanvullend op deze procedure is de beoordeling van het 
patiëntenperspectief in de aanvraag door een patiëntenpanel vanuit Patiëntenfederatie Nederland.  
 
Prioritering van subsidieaanvragen 
Subsidieaanvragen worden zowel op relevantie voor het programma als op kwaliteit beoordeeld. 
Externe referenten beoordelen de kwaliteit. De programmacommissie geeft een eindoordeel over de 
relevantie en kwaliteit. De programmacommissie prioriteert de subsidieaanvragen met de volgende 
matrix. Uw uitgewerkte subsidieaanvraag dient minimaal relevant en van voldoende kwaliteit te zijn om 
in aanmerking te komen voor honorering. 
 

http://www.zonmw.nl/ttd
http://www.zonmw.nl/relevantiecriteria
https://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Corporate/Procedurebrochure_ZonMw_aanvragers_v3.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Corporate/Procedurebrochure_ZonMw_aanvragers_v3.pdf
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         kwaliteit 
relevantie 

zeer goed goed voldoende matig onvoldoende 

zeer relevant 1 2 3 - - 
relevant 4 5 6 - - 
laag relevant - - - - - 

 
Het kan zijn dat niet alle honorabele aanvragen in aanmerking komen voor subsidie. Wanneer het 
beschikbare ZonMw-budget ontoereikend is en er meerdere aanvragen met een gelijke kwaliteits-en 
relevantiescore zijn, dan vindt de verdere prioritering plaats op basis van de volgende punten: 

• de te verwachten impact op de praktijk (aanvragen die een grote kans hebben om na afloop 
van het project breed implementeerbare resultaten en hoogst reële geschatte impact voor de 
praktijk op te leveren.);  

• evenwichtige spreiding over de prioriteiten 2017-2018; 
• evenwichtige spreiding over Nederland. 

 
Tijdpad 
 
Deadline indienen subsidieaanvraag Woensdag 13 september 2017, 14.00 uur 
Ontvangst commentaar referenten en patiëntenpanel Dinsdag 10 oktober 2017 
Deadline indienen wederhoor Dinsdag 31 oktober 2017  
Ontvangst besluit over uw aanvraag Medio december 2017 
Startdatum van project* Uiterlijk medio juni 2018 

*uiterlijk 6 maanden na honorering, conform de algemene subsidievoorwaarden 
 
Procedurele criteria 
 

• Subsidieaanvragen kunnen uitsluitend worden ingediend via ProjectNet. Het 
aanvraagformulier toevoegen als bijlage via ProjectNet (in pdf) is verplicht. 

• Als u uw aanvraag al eerder bij ZonMw heeft ingediend (in een eerdere ronde Palliantie. Meer 
dan zorg of bij een ander ZonMw programma) of bij een ander fonds, dient u dit expliciet te 
vermelden in de subsidieaanvraag. 

• Subsidieaanvragen dienen te voldoen aan de ZonMw subsidiebepalingen 2013. Via deze link 
vindt u aanvullende informatie over onder andere METC/DEC-verklaringen en WBO-
vergunningen. Daarnaast dient elk onderzoek de regels voor Toegang tot data te hanteren. 

• De subsidievraag dient in het Nederlands te worden geschreven en een samenvatting te 
hebben (op leesniveau VWO met voor leken begrijpelijke inhoud). 

• De doel- en vraagstelling van de uitgewerkte aanvraag mogen niet afwijken van het 
projectidee. 

• Het bedrag van de subsidieaanvraag mag niet meer dan 15% boven het bedrag van het 
projectidee uitkomen. 

• De begroting moet worden opgesteld en gespecificeerd voor het hele project, niet alleen het 
deel waarvoor bij ZonMw-subsidie wordt aangevraagd (dus inclusief alle cofinanciering ook 
als dit meer is dan de verplichte 15%). Voor de begroting zijn de volgende punten van belang:  
-  Gebruik het juiste Excel format voor de begroting wetenschappelijke instellingen of 

begroting overige instellingen. U dient dit ingevulde format als verplichte bijlage te 
uploaden in ProjectNet. 

-   De personele kosten in de begroting moeten gespecificeerd worden, zodat de 
activiteiten die gerelateerd zijn aan het aantal opgevoerde fte transparant zijn. Dit 

https://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Corporate/Algemene-subsidiebepalingen-ZonMw_per_1_juli_2013.pdf
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/voorwaarden-en-financien/
http://www.zonmw.nl/ttd
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Thema_Palliatieve_Zorg/Calljuni2017/Begroting_Wetenschappelijke_instellingen_Palliantie.xlsx
http://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Thema_Palliatieve_Zorg/Calljuni2017/Begroting_Overige_instellingen_Palliantie.xlsx
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geldt ook indien (een deel van) personele kosten betrekking hebben op het uitvoeren 
van activiteiten met betrekking tot implementatie. Zie hiervoor de toelichting op de 
begroting (zie Bijlage 3).  

-  De kostenpost Implementatie van de begroting dient u te specificeren zodat duidelijk 
wordt welke activiteiten opgevoerd worden.  

-  Bestem tenminste 50% van het budget voor de implementatie. Concretiseer dit in de 
begroting. Fte’s met betrekking tot het uitvoeren van implementatie activiteiten valt 
onder de post Personeelskosten. 
Het gaat erom dat u in alle fasen van het project rekening houdt met factoren die 
toepassing in de praktijk beïnvloeden. Indien u afwijkt van bovengenoemd percentage, 
dient u dit goed te beargumenteren. Het programma Palliantie. Meer dan zorg heeft 
op grond van de motie Van der Staaij een doelstelling om 50% van het budget te 
besteden aan implementatie. 

• U dient bewijs van cofinanciering (letter of commitment) inclusief ondertekening door alle 
cofinanciers als verplichte bijlage te uploaden in ProjectNet.  

• U dient intentieverklaringen van de organisaties die deelnemen aan het project als verplichte 
bijlage te uploaden in ProjectNet.  

• Optioneel is een bijlage met figuren en tabellen. Deze mag maximaal twee A4 omvatten.  
 
 

 
INDIENEN 
 
Indiening (via ProjectNet) 
Subsidieaanvragen kunnen uitsluitend elektronisch en conform de richtlijnen worden ingediend via het 
ProjectNet-systeem van ZonMw. Sluitingsdatum voor het indienen van subsidieaanvragen is 
woensdag 13 september 2017 vóór 14.00 uur. 
 
De subsidieaanvraag bestaat uit twee gedeelten: 

• Vul de verplichte velden in via ProjectNet  
• Upload alle verplichte bijlagen in ProjectNet 
 

  

https://projectnet.zonmw.nl/
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Checklist indiening subsidieaanvraag 
Voor de volledige indiening van uw subsidieaanvraag dient u naast een aantal verplichte velden in 
ProjectNet ook afzonderlijke bijlagen in pdf-format te uploaden in ZonMw ProjectNet. Hieronder vindt u 
een overzicht van deze bijlagen.  
 

Verplichte bijlagen 
(pdf) 

Toelichting Link naar bijlagen 

Aanvraagformulier Volledig ingevuld format en maximaal 9 
pagina’s  

Aanvraagformulier 

Begroting Volledig ingevuld in het juiste Excel 
format 
 

Format Wetenschappelijke 
instellingen 
Format Overige Instellingen 
Toelichting begroting ronde 
2017 

Bewijs van 
cofinanciering (letter of 
commitment)   

Ondertekende toezeggingen voor 
cofinanciering 

Geen format 

Intentieverklaringen 
deelnemende 
organisaties 

Toezeggingen van deelnemende 
organisaties aan uw project 

Intentieverklaring 

 
 

Optionele bijlage 
(pdf) 

Toelichting  

Figuren en tabellen  Maximaal 2A4 met figuren en tabellen Geen format  
 

 
 
TIPS 
Als u nog niet eerder met ProjectNet heeft gewerkt moet u zich eerst aanmelden als 'Nieuwe 
gebruiker'. Klik hier voor de handleiding om een account aan te maken en overige instructies.  
 
De opmerkingen van de programmacommissie uit uw adviesbrief verdienen extra aandacht in uw 
uitgewerkte subsidieaanvraag. 
 
Voor het uitwerken van het onderdeel ‘Implementatie’ kunt u meer lezen via achtergrondinformatie 
implementatie. 
 
Wij raden u aan om, voordat u uw aanvraag digitaal indient, een pdfversie 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. 
 
Inhoudelijke vragen 
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de secretaresse van het programma Palliantie. 
Meer dan zorg: 070 349 53 94. Zij verbindt u door naar één van de programmasecretarissen of -
assistenten. 
 
 

http://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Thema_Palliatieve_Zorg/Calljuni2017/170627_aanvraagformulier_incl_toelichting.docx
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Thema_Palliatieve_Zorg/Calljuni2017/Begroting_Wetenschappelijke_instellingen_Palliantie.xlsx
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Thema_Palliatieve_Zorg/Calljuni2017/Begroting_Wetenschappelijke_instellingen_Palliantie.xlsx
http://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Thema_Palliatieve_Zorg/Calljuni2017/Begroting_Overige_instellingen_Palliantie.xlsx
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Thema_Palliatieve_Zorg/Calljuni2017/Toelichting_begroting_ronde_2017.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Thema_Palliatieve_Zorg/Calljuni2017/Toelichting_begroting_ronde_2017.pdf
http://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Thema_Palliatieve_Zorg/Calljuni2017/Intentieverklaring.docx
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/projectnet/
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/maatschappelijke-impact/implementatie-overzicht/
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/maatschappelijke-impact/implementatie-overzicht/
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Technische vragen 
Bij problemen met ProjectNet kunt u de helpdesk tussen 08.00-17.00 uur raadplegen via 
telefoonnummer 070 349 51 78 of via projectnet@zonmw.nl. Vermeld in uw e-mail uw 
telefoonnummer zodat wij u zo nodig kunnen terugbellen. 
  

mailto:projectnet@zonmw.nl
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Bijlage 1. Flyer Patiëntenfederatie Nederland 
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Bijlage 2. Matrix Patiëntenparticipatie 
 
Belang van patiëntenparticipatie 
Het is van belang dat projectleiders in contact zijn met patiëntengroepen en organisaties om hun 
onderzoek af te stemmen op de behoeften van patiënten.  
 
Matrix 
In onderstaand matrix wordt patiëntenparticipatie op verschillende onderdelen van onderzoek (van 
boven naar beneden) en mate van betrokkenheid (van links naar rechts bovenaan) weergegeven. 
De bovenste rij is vergelijkbaar met participatieladder: 

- Project overstijgende participatie (consultatie) 
- Participatie op projectniveau (involvement/betrokkenheid) 
- Participatie binnen het project (partnership and shared leadership/ gezamenlijke 

verantwoordelijkheid) 
 
   

      Mate van               
betrok-           

kenheid                                                                                                                                                                                                            
Onderdeel 
project 

Consultatie Betrokkenheid Gezamenlijke 
verantwoordelijkheid 

Initiatief en 
uitwerking van 
project 

Bottom-up: Ophalen 
van wensen en 
behoeften van 
patiënten 
Top-down: voorstel 
is voorgelegd aan 
patiëntenorganisatie 

Patiënten(organisaties) 
zijn betrokken bij de 
totstandkoming en/of 
uitwerking 

Uitwerking vindt plaats 
vanuit een 
samenwerkingsverband 

De inhoud van 
het project 

Onderzoekers doen 
interviews, 
focusgroepen met 
patiënten 

Patiënten(organisaties) 
halen zelf informatie 
op, analyseren en 
rapporteren 

Gezamenlijke 
uitvoering van het 
onderzoek 

De aansturing 
van het project 

Patiënt 
(vertegenwoordiger) 
in klankbordgroep 

Patiënt 
(vertegenwoordiger) in 
projectgroep 

Gezamenlijke 
verantwoordelijkheid 

 
 
Geen gouden standaard 
Het is belangrijk dat er in de projectideeën onderscheid wordt gemaakt naar verschillende vormen van 
onderzoek en welke betrokkenheid van patiënten daarbij gewenst is. Het is altijd maatwerk: er is geen 
gouden standaard!  
In een voorstel moet duidelijk komen te staan hoe patiënten betrokken worden en wat hun specifieke 
rol is in de verschillende fasen van het onderzoek. De matrix kan hierbij behulpzaam zijn.  
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Bijlage 3. Toelichting bij begroting subsidieaanvraag Palliantie 
ronde 2017 
 
Voor het programma Palliantie. Meer dan zorg hebben we een aangepast format voor de begroting. Er 
is een format voor wetenschappelijke instellingen en een format voor overige instellingen. Afhankelijk 
van de instelling waar de bestuurlijk verantwoordelijke vandaan komt, kiest u het juiste format.  
 
Belangrijke algemene informatie over het opstellen van een ZonMw begroting staat op: 
http://www.zonmw.nl/nl/subsidies/voorwaarden-en-financien  
 
Naast de algemene informatie over de voorwaarden en financiën op de website, vindt u hieronder tips 
hoe de begroting voor het Programma Palliantie 2017 het beste ingevuld kan worden.  
Binnen het programma ‘Palliantie. Meer dan zorg’ is één van de criteria dat ieder project minimaal 
50% van het ZonMw budget aan implementatie besteedt. Voorheen was er sprake van een aparte 
implementatiebegroting; dit werd door velen niet als overzichtelijk ervaren. Om die reden is het 
begrotingsformat aangepast met ruimte voor de implementatiekosten. 
 
Tips algemeen 

• Er is één organisatie financieel verantwoordelijk.  
• Hoofdaanvrager zorgt voor een volledige integrale begroting.  
• Stel de begroting op met uw financiële afdeling.  
• Gebruik het juiste format voor wetenschappelijke instellingen ofwel voor overige instellingen. 
• Geen begrotingspost ‘onvoorzien’ opnemen: deze wordt geschrapt. 
• Totale bijdragen van eigen instelling en derden (cofinanciering) van minimaal 15% van de 

totale lasten is verplicht. 
• Let op de 50% implementatie-eis. 

 
Tips personele kosten 

• Wetenschappelijke instellingen maken gebruik van salaristabellen VSNU/NFU. 
• Overige instellingen: vermelding van CAO inschaling/trede. 
• Inhuur van derden opvoeren bij overige kosten en hiervan een nadere specificatie/offerte 

bijvoegen. Indien specifiek iemand voor implementatie wordt aangetrokken dient deze post bij 
Implementatiekosten opgevoerd te worden. De uurtarieven dient u te onderbouwen: uit welke 
componenten de tarieven procentueel zijn opgebouwd zoals salaris/sociale 
lasten/overheadopslag met toelichting op de bijbehorende taken. 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Thema_Palliatieve_Zorg/Calljuni2017/Begroting_Wetenschappelijke_instellingen_Palliantie.xlsx
http://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Thema_Palliatieve_Zorg/Calljuni2017/Begroting_Overige_instellingen_Palliantie.xlsx
http://www.zonmw.nl/nl/subsidies/voorwaarden-en-financien
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Tips implementatiekosten 
Voorbeelden van implementatiekosten zijn: 

• materialen ontwikkelen en verspreiden (instrumenten, signaleringsbox e.d.);  
• expertise beschikbaar stellen aan nieuwe gebruikers (training, scholing e.d.); 
• bijeenkomsten organiseren voor bestuurders en doelgroep(en)/gebruikers; 
• onderwijsmodules ontwikkelen en verspreiden. 

 
Alle kosten die besteed worden aan implementatie beschrijft u onder ‘4. Implementatiekosten 
(gespecificeerd)’. Kosten die u in deze kolom weergeeft mogen niet ook onder andere kolommen 
vermeld te worden. Dus de ‘Onderwijsmaterialen training’ moet in het voorbeeld hieronder niet ook 
nog eens onder de kop Materieel worden ingevuld. 

 

 
 
 
 
 
 
Achter “Aan te vragen subsidie bij ZonMw” wordt een percentage vermeld. Dit geeft het percentage 
weer van de implementatiekosten van het  aangevraagde ZonMw budget. 
 
Format begroting en vragen? 
Gebruik de formats in deze bijlage voor de begroting waarin de blauwe kolom implementatie staat. 
Heeft u vragen over het invullen van de begroting en u komt er met deze informatie en de informatie 
op de website niet uit, bel dan naar het ZonMw team Palliatieve Zorg (+31 70 349 53 94). 
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