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ACHTERGROND 
 
Programma Langdurige Zorg en Ondersteuning 
De onderhavige subsidieoproep wordt uitgezet binnen het programma Langdurige Zorg en 
Ondersteuning. Dit programma bouwt de komende vier jaar, vanuit het perspectief van de cliënt en 
samen met maatschappelijke stakeholders, aan een innovatieve en duurzame kennisbasis voor de 
langdurige zorg en ondersteuningssector. 
 
Het bouwen aan een duurzame kennisbasis vraagt om nauwe samenwerking tussen onderzoek, 
praktijk en onderwijs, om zo het lerend vermogen van de sector te stimuleren en te innoveren. Het 
programma biedt ruimte voor innovatieve vormen van onderzoek, om nieuwe kennis te ontwikkelen en 
professionals te ondersteunen bij het leren in de praktijk. Bij alle activiteiten van het programma staat 
het perspectief van de cliënt centraal. 
 
In het programma is een tweetal doelen geformuleerd namelijk: 
 

1. Het versterken en ontwikkelen van de wetenschappelijke kennis in de langdurige zorg en 
ondersteuning en het verspreiden van deze kennis naar de zorg en ondersteuningsrelatie, ter 
bevordering van de kwaliteit van zorg en een duurzame kennisinfrastructuur. 

2. Het faciliteren van het opzetten, door ontwikkelen, en bestendigen van lerende netwerken 
integrale zorg en ondersteuning rondom thuiswonende ouderen ten einde deze ouderen in staat 
te stellen op een goede en veilige manier langer thuis te wonen. 

 
Bij beide doelstellingen is aandacht voor de verbetering van de ervaren kwaliteit van zorg en 
ondersteuning door de cliënt. Ook is er aandacht en ruimte voor de verdere professionalisering van 
individuen en voor de ontwikkeling van het lerend vermogen van de sector als geheel. Houdbare en 
werkbare interventies worden ontwikkeld en verbeterd op geleide van vragen en behoeften van 
cliënten, hun naasten/mantelzorgers en van professionals. Resultaten krijgen direct hun beslag in de 
zorg- en ondersteuningsrelatie; binnen deze relatie worden de resultaten vertaald naar de individuele 
zorgvragers, zodat zij met hun beperkingen, beter kunnen leven zoals zij dat graag willen. Naast 
vertaling van de resultaten naar de lokale context, moet verspreiding op regionaal en landelijk niveau 
ook bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de kennisinfrastructuur.  
 
Subsidieoproep 
Deze subsidieoproep past onder de tweede doelstelling. Vooruitlopend op de verdere 
programmaontwikkeling is er een aantal onderwerpen geïdentificeerd d.m.v. een consultatieronde 
onder de lopende ZonMw-programma’s gericht op een specifieke doelgroep in, of qua veld grenzend 
aan het domein langdurige zorg en ondersteuning. Deze onderwerpen worden door het veld als 
nijpend probleem ervaren en verdienen een snelle impuls. Eén van deze onderwerpen is: de 
verdieping en verbreding van de leernetwerken wijkverpleging: verdieping inzake integrale zorg aan 
ouderen in de thuissituatie en verbreding door het bevorderen van de samenwerking binnen het 
onderwijs en in de praktijk, tussen wijkverpleging en het sociaal domein. 
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DOEL SUBSIDIEOPROEP 
 
Sinds de hervorming van de langdurige zorg en ondersteuning wordt er meer een beroep gedaan op 
de eigen regie en zelfredzaamheid van burgers en het cliëntsysteem. Voor professionals worden 
wijkgericht samenwerken, professionele autonomie in het indiceren en organiseren van zorg, het beter 
aansluiten op de vraag, mogelijkheden en verantwoordelijkheden van de cliënt en zijn/haar sociale 
omgeving steeds belangrijker. Dit vraagt om andere competenties van zorgprofessionals. 
 
De transitie heeft er ook aan bijgedragen dat mensen die afhankelijk zijn van zorg en ondersteuning 
zo lang mogelijk thuis wonen. Hoewel eigen regie wordt gestimuleerd door aan te sluiten bij wat 
iemand nog zelf kan, hebben mensen die afhankelijk zijn van deze zorg veelal verminderde 
regievaardigheden en –mogelijkheden. Ze zijn naast de hulp van meerdere professionals, vaak 
afhankelijk van de ondersteuning door mantelzorgers en vrijwilligers. 
Mensen leven ook langer en zijn tot op een hogere leeftijd gezond. Anderzijds zijn mensen van 75 jaar 
en ouder ook vaker ziek en is er in deze groep in toenemende mate sprake van multimorbiditeit. 

Multimorbiditeit is één van de factoren voor toenemende kwetsbaarheid in het algemeen, maar 
specifiek voor ouderen. Gecombineerd met de wens en/of noodzaak om ‘langer thuis te wonen’ leidt 
dit tot toenemende en steeds complexer wordende zorg- en ondersteuningsvragen in de langdurige 
zorg voor ouderen in de thuissituatie. Terwijl de zorg enerzijds gepersonaliseerd wordt, zijn er 
tegelijkertijd meer regels, eisen en restricties t.a.v. het leveren van die zorg en daarmee minder ruimte 
voor de professional om te handelen. Ook dit vraagt om andere competenties van zorgprofessionals.  
 
Binnen het ZonMw programma ‘Zichtbare schakel’ lag de focus op deskundigheidsbevordering van 
(wijk)verpleegkundigen en verzorgenden, samenwerking tussen onderwijs en praktijk en op aandacht 
voor teamwerk. Daartoe zijn er o.a. leernetwerken opgezet als middel om de samenwerkingsrelatie 
tussen het onderwijsveld en het praktijkveld te versterken. In 2015 en 2016 zijn binnen ‘Zichtbare 
schakel’ elf leernetwerken hbo v-docenten, mbo-docenten, (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden 
gestart. Daarnaast zijn er op eigen initiatief van andere hbo v-opleidingen nog een aantal 
leernetwerken gestart in die periode. Voor meer informatie hierover, zie: Zorg voor Beter-werkplaats 
'Leernetwerken wijkverpleging'. 
ZonMw wil stimuleren dat de ervaringen met het leren in alle huidige leernetwerken doorgang vindt en 
ook ingezet wordt voor integrale ouderenzorg in de wijk. Binnen het programma Langdurige Zorg en 
Ondersteuning is budget voor het verbreden en verdiepen van de huidige leernetwerken ten behoeve 
van thuiswonende ouderen samen met het onderwijs en de praktijk in het sociaal domein. 
 
De huidige opleidingen zijn vrij generiek ingericht en hierbinnen zou meer aandacht moeten komen 
voor integrale ouderenzorg thuis. Hiervoor is nieuwe kennis nodig (verdieping) om de steeds 
complexer wordende zorg aan thuiswonende ouderen goed te kunnen blijven geven. Daarnaast moet 
er meer samengewerkt worden met het sociaal domein om te kunnen zorgen voor een goed 
functionerend multidisciplinair team (verbreding). Een deel van de ondersteuning die ouderen 
ontvangen is vanuit de Wmo, om hierop in te kunnen spelen moet men in het onderwijs al voorbereid 
worden op de veranderende zorg thuis en de samenwerking met o.a. Wmo-consulenten, 
welzijnswerkers, wijkagenten, mantelzorgers en vrijwilligers en de ouderen zelf. Zo kan deze 
samenwerking verbeteren en kan het leren van elkaar onderling nog verder gestimuleerd worden, ter 
bevordering van het leveren van goede integrale zorg en ondersteuning voor thuiswonende ouderen.  
 
Doel van deze subsidieoproep 
Het verdiepen en verbreden van reeds bestaande leernetwerken voor onderwijs en wijkverpleging 
(hbo en mbo) door de focus op integrale ouderenzorg thuis en samenwerken met het sociaal domein. 
In deze leernetwerken wordt met elkaar geleerd en gereflecteerd, samen met docenten (hbo en mbo), 
zorgprofessionals in de wijkverpleging, relevante professionals en overige betrokkenen in het sociale 
domein. De focus van deze subsidieoproep ligt op het ‘leren leren’ en op het interdisciplinair teamleren 
en daarbij op de volgende inhoudelijke onderwerpen: 

o Integrale ouderenzorg 
o Leren/reflecteren 
o Multidisciplinaire samenwerking in de wijk 

 
 
  

https://www.zorgvoorbeter.nl/kennis-delen/werkplaatsen/leernetwerken-wijkverpleging
https://www.zorgvoorbeter.nl/kennis-delen/werkplaatsen/leernetwerken-wijkverpleging
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RANDVOORWAARDEN 
 
 

Wie kan aanvragen 
 Een subsidieaanvraag kan alleen worden ingediend door hbo v-opleidingen die aantoonbaar 

ervaring hebben met leernetwerken wijkverpleging, waarin onderwijs (hbo en mbo) en 
zorgprofessionals wijkverpleging participeren.  

 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 het 
eerste aanspreekpunt voor ZonMw.  

 Partijen uit het sociaal domein (onderwijs en praktijk) dienen in de projectgroep 
vertegenwoordigd te zijn. 

 Cliënten en/of naasten(organisaties) dienen vanaf de start van het project onderdeel te zijn 
van de projectgroep en een rol te spelen in het leernetwerk. Er dient ook te worden 
beschreven bij welke onderdelen zij worden betrokken en op welke wijze. 

 De samenwerking binnen dit project wordt bevestigd in een intentieverklaring. Een format dat 
u hiervoor dient te gebruiken vindt u in bijlage A.  
Indien dit niet tijdig lukt, is er een optie om de getekende intentieverklaring tezamen met het in 
te dienen wederhoor aan te leveren, uiterlijk 20 november. Wij vragen u dit dan voor indiening 
kenbaar te maken via: lzo@zonmw.nl. 

 Voor deze subsidieoproep geldt dat geen subsidie wordt verstrekt als afspraken tussen de 
samenwerkingspartners (partijen betrokken bij het project) leiden of kunnen leiden tot het 
verlenen van staatssteun.  
 

 

Welk bedrag kan aangevraagd worden 
 Voor deze subsidieronde is € 1.500.000,- beschikbaar. Per subsidieaanvraag kan maximaal € 

125.000,- worden aangevraagd voor maximaal 24 maanden.  

 In de aanvraag dienen expliciet middelen gereserveerd te zijn voor deelname van 
(vertegenwoordigers van) alle betrokken organisaties en voor de uitvoerders van 
implementatie activiteiten. Dit komt tot uitdrukking in de samenstelling van de projectgroep en 
de begroting. 

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

 Cofinanciering van minimaal 15% van de totale begroting is verplicht. Deze cofinanciering kan 
in geld (in cash) worden ingebracht en/of door middel van inzet en bekostiging van personeel 
binnen het project (in kind). U dient in de begroting deze inzet en bekostiging van eigen 
personeel te vertalen naar eigen bijdragen, uitgedrukt in euro’s.  

 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 worden 
met deze subsidie. 

 ‘Onvoorziene kosten’ komen niet in aanmerking voor subsidie.  
 
 

Kennisdeling 
 U wordt geacht om de opgedane kennis, de materialen en instrumenten die in het kader van 

uw leernetwerk worden ontwikkeld te delen en beschikbaar te stellen voor derden, via o.a. het 
netwerk van het LOOV en op het kennisplein www.zorgvoorbeter.nl.  
  

http://www.zorgvoorbeter.nl/
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BEOORDELING AANVRAAG  
Subsidieaanvragen dienen te voldoen aan de Algemene subsidiebepalingen van ZonMw1. Uw 
subsidieaanvraag wordt beoordeeld op relevantie en kwaliteit op basis van de onderstaande criteria 
beoordeeld.  
 
 

Relevantiecriteria 
ZonMw heeft een aantal algemeen geldende relevantiecriteria: diversiteit, ICT in de zorg, onderwijs, 
participatie, toegang tot data en toepassing. Van subsidieaanvragers wordt gevraagd om zowel de 
algemene relevantiecriteria als de programma specifieke relevantiecriteria te verwerken in hun 
subsidieaanvraag. Meer informatie over de algemeen geldende relevantiecriteria vindt u op 
www.zonmw.nl/relevantiecriteria . 
 
Voor deze subsidieronde zijn de volgende specifieke relevantiecriteria van toepassing: 
 
Relevantie voor de praktijk 

 De aanvraag draagt bij aan doelstelling twee van het programma Langdurige Zorg en 
Ondersteuning en er is inzichtelijk gemaakt welke problemen uit de dagelijkse praktijk het 
uitgangspunt vormen en hoe het leernetwerk daar een oplossing voor biedt. En/of op welke 
toekomstige ontwikkelingen in de langdurige zorg het project inspeelt.  

 Het is duidelijk op welke wijze de opbrengsten leiden tot verbeteringen in de praktijk en/of het 
onderwijs en hoe deze verbeteringen aangetoond worden. 

 De wisselwerking tussen onderwijs, praktijk en beleid wordt duidelijk gemaakt. 
 
Implementeerbaarheid 

 Er is een plan van aanpak toegevoegd op welke wijze de uitkomsten van de aanvraag 
verspreid, geïmplementeerd en geborgd worden. Halverwege de looptijd wordt u gevraagd om 
een uitgebreid implementatieplan ter beoordeling voor te leggen. Kijk voor meer informatie 
over het opstellen van een implementatieplan op onze website. 

 Er is inzichtelijk gemaakt wat de randvoorwaarden voor verspreiding, implementatie en 
borging van de resultaten op de langere termijn zijn, welke organisatie(s) hier bij worden 
betrokken en welke knelpunten hierbij kunnen worden ervaren.  

 Het is duidelijk op welke wijze de opbrengsten toegankelijk worden gemaakt en gedeeld.  
 
Andere specifieke relevantiecriteria 

 Het leernetwerk richt zich op het ‘leren leren’ en het interdisciplinair teamleren van docenten, 
zorgprofessionals wijkverpleging en professionals in het sociaal domein zodat zij zich nieuwe 
ontwikkelingen, kennis en innovaties op het terrein van integrale zorg aan ouderen thuis 
gezamenlijk eigen kunnen maken. Het teamleren dient zowel het gezamenlijke team van docenten 
en zorgverleners als het eigen team in het onderwijs of de praktijk waarin dagelijks gewerkt wordt. 
Bij het leren moet men denken aan opbrengsten in termen van kennisontwikkeling, 
persoonsontwikkeling en systeemontwikkeling. Waarbij aangesloten dient te worden op bestaande 
kennis over teamleren en ‘leren leren’. 

 De onderstaande inhoudelijke onderwerpen komen aan bod in het leernetwerk: 
o Integrale ouderenzorg 
o Leren/reflecteren 
o Multidisciplinaire samenwerking in de wijk 

  

                                                      
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/relevantiecriteria
https://publicaties.zonmw.nl/maak-zelf-een-implementatieplan/
http://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Corporate/Algemene-subsidiebepalingen-ZonMw_per_1_juli_2013.pdf
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 Het leernetwerk richt zich in ieder geval op alle onderstaande primaire doelgroepen: 
(1) Docenten hbo 
(2) Docenten mbo 
(3) Beginnende en ervaren (zorg)professionals wijkverpleging en professionals binnen het sociaal 

domein 
Het is een pré als het leernetwerk daarnaast ook een meerwaarde heeft voor studenten of voor 
andere relevante doelgroepen. 

 Samenstelling van projectgroep en samenwerking: 
o Alleen hogescholen die opleiden tot een NVAO-geaccrediteerde hbo-bachelor verpleegkunde 

en die reeds aantoonbaar ervaring hebben met een Leernetwerk wijkverpleging, kunnen 
hoofdaanvrager zijn van een subsidieaanvraag. Deze hogescholen zijn slechts bij één 
subsidieaanvraag betrokken. Bij de aanvraag wordt minimaal een ROC uit de regio waar de 
hogeschool gevestigd is betrokken en als mede-aanvrager in de subsidieaanvraag 
opgenomen. 

o Deze hogescholen werken ten minste samen met zorgprofessionals wijkverpleging en 
professionals werkzaam in het sociaal domein, die in eenzelfde wijk en/of gemeente 
werkzaam zijn. 

o Het is een pré als wordt samengewerkt met relevante lectoraten en lectoren. 
o Het is een pré als iemand met implementatie-expertise / veranderkunde in de projectgroep is 

opgenomen. 
 
 

Kwaliteitscriteria 
De subsidieaanvraag wordt daarnaast op kwaliteit beoordeeld op basis van de uitwerking van de 
inhoudelijke doelstellingen in een concreet plan van aanpak. Het plan van aanpak voegt u in een 
aparte bijlage bij volgens bijgaand format (Bijlage B). Voor deze subsidieronde gelden de volgende 
kwaliteitscriteria: 
 
Probleemstelling en doelstelling(en) 

 De doelstelling(en) van de aanvraag zijn duidelijk en SMART geformuleerd. Er is inzichtelijk 
gemaakt welke problemen uit de dagelijkse praktijk het uitgangspunt vormen en/of op welke 
toekomstige ontwikkelingen in de langdurige zorg en ondersteuning het project inspeelt.  

 Het plan van aanpak sluit aan bij de probleemstelling en doelstelling(en). 

 Het plan van aanpak is concreet en doeltreffend beschreven 

 Het gebruik en de ontwikkeling van adequate en innovatieve leermethodes en leermiddelen die 
het ‘leren leren’ en het interprofessioneel teamleren bevorderen is beschreven. Geef in het plan 
van aanpak aan welke leermethodes ingezet en/of ontwikkeld worden en onderbouw waarom 
deze geschikt zijn of van toegevoegde waarde zijn voor het realiseren van de doelstelling van het 
leernetwerk en de leerdoelen van de deelnemers aan het leernetwerk. 

 In het plan van aanpak wordt beschreven wat de huidige status is van het indienend leernetwerk 
en met welke partijen en op dit moment al samengewerkt wordt. Daarnaast beschrijft men de 
mate waarin gebruik gemaakt wordt van kennis en goede voorbeelden voortkomend uit de huidige 
leernetwerken.  

 
Haalbaarheid 

 Het moet aannemelijk zijn dat het doel van de aanvraag binnen de gestelde tijd wordt bereikt met de 
beschikbare expertise, menskracht, faciliteiten en middelen. 

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

 De haalbaarheid van het project is aan de hand van een heldere beschrijving van de kansen en 
bedreigingen inzichtelijk gemaakt.  

 In de projectbeschrijving moet aandacht zijn voor bevorderende en belemmerende factoren.  
 Er moet worden gezorgd voor concrete betrokkenheid van partijen, doelgroepen en intermediaire 

doelgroepen. De taken en verantwoordelijkheden bij de opzet en uitvoering van de aanvraag zijn 
helder.  

 
Projectgroep & samenwerking 

 Samenwerking tussen verschillende organisaties komt tot uitdrukking in de samenstelling van de 
projectgroep en in de begroting.  
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 Er is duidelijk toegelicht hoe het projectteam is samengesteld, hoe deelnemers elkaar hebben leren 
kennen, hoe de samenwerking vorm en inhoud wordt gegeven en hoe duurzaamheid van het 
netwerk tot stand wordt gebracht en onderhouden. 

 De bijdrage van elke partij uit de projectgroep aan het project is duidelijk omschreven.  

 Het is inzichtelijk hoe de bestaande kennis van de projectgroep en andere samenwerkingspartners 
wordt ingebracht en hoe de samenwerking zal plaatsvinden.  

 De samenwerkingspartners in het relevante netwerk zijn gedurende het gehele traject betrokken en 
dienen aan te tonen dat zij bereid zijn hierin te investeren in de vorm van personele inzet of 
financiële bijdragen.  

 Cliënten en hun naasten zijn aantoonbaar betrokken vanaf de start bij de opzet en uitvoering van 
de aanvraag. 
 

Budget 

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

 Inzet van ervaringsdeskundigen en hun naasten zijn opgenomen in de begroting (Bijlage C).  

 De cofinanciering bedraagt ten minste 15% van het totale projectbudget. Het projectplan maakt 
duidelijk op welke wijze in cofinanciering (of in-kind bijdrage) wordt voorzien.  

 Uit de begroting dient duidelijk te worden welke partijen financiering voor de uitvoering van het 
project ontvangen. 

 Reserveer in uw begroting minimaal 5% van uw projectbudget voor verspreiding en toepassing van 
uw projectresultaten. 

 
 

PROCEDURE & TIJDPAD  
Houdt bij het schrijven van de subsidieaanvraag rekening met de volgende punten:  

 Schrijf uw aanvraag in het Nederlands.  

 Dien uw plan van aanpak volgens het standaard format (Bijlage B). 

 Bij de uitgewerkte subsidieaanvraag is het verplicht een uitgebreide begroting in ZonMw format 
(Bijlage C) toe te voegen.  

 Subsidieaanvragen dienen te voldoen aan de Algemene subsidiebepalingen. Op de pagina 
voorwaarden en financiën vindt u ook informatie over de METC / CCD en de Code Openheid 
Dierproeven en de Code Biosecurity.  

 De uiterlijke startdatum van het project is 15 januari 2019. 

 De looptijd is maximaal 2 jaar.  

 Door de aanvrager mee te sturen verplichte bijlagen: 

 Intentieverklaring (Bijlage A) 

 Plan van aanpak en cliëntsamenvatting (Bijlage B) 

 Begroting (Bijlage C) 
 
 

Beoordelingsprocedure 
De beoordelingsprocedure vindt plaats in de volgende 4 stappen: 
 

 Stap 1.  De subsidieaanvraag wordt beoordeeld op basis van bovenstaande kwaliteitscriteria 
door minimaal twee referenten.  

 Stap 2. Daarnaast wordt de aanvraag op relevantie voor en betrokkenheid van 
ervaringsdeskundigen, beoordeeld door (een) ervaringsdeskundige(n) op basis van de 
cliëntsamenvatting.  

 Stap 3. Wanneer de referenten en/of de ervaringsdeskundige(n) vragen hebben over uw 
aanvraag, krijgt u de gelegenheid nadere toelichting te geven (wederhoor). Daar nemen we 
t.z.t. contact met u over op.  

 Stap 4. De programmacommissie beoordeelt de aanvraag op basis van bovenstaande 
relevantiecriteria. Daarna worden alle aanvragen, het oordeel van de referenten en 
ervaringsdeskundige(n) en het wederhoor besproken. Op basis daarvan formuleert zij een 
eindoordeel en adviseert het ZonMw-bestuur over honorering of afwijzing van uw 
subsidieaanvraag.  

https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/voorwaarden-en-financien/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/voorwaarden-en-financien/
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Tijdpad 
Deadline indienen subsidieaanvraag 23 oktober 2018, om 14:00 uur 

Ontvangst commentaar referenten 13 november 2018 

Deadline indienen wederhoor 20 november 2018 

Besluit 4 december 2018 

Indienen meldingsformulier 12 december 2018, om 14:00 uur 

Uiterlijke startdatum 15 januari 2019 

 
 

INDIENEN 
Uw aanvraag 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.  
 
Let Op:  
Vink bij het indienen van uw aanvraag het juiste aandachtsgebied aan voor dit onderwerp, namelijk; 
‘Leernetwerken wijkverpleging en verzorging’ 
 
Uw subsidieaanvraag moet tijdig en volledig (inclusief bijlagen) worden ingediend. U schrijft uw 
aanvraag in het Nederlands. De deadline is 23 oktober, 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. Sishem Badal, lzo@zonmw.nl. Het 
formulier dient uiterlijk 1 week na de digitale indiening binnen te zijn.  
 
 

Downloads en links: 
A. Format intentieverklaring (verplichte bijlage) 
B. Format plan van aanpak en cliëntsamenvatting (verplichte bijlage) 
C. Format begroting (verplichte bijlage) 
D. Handleiding ProjectNet 
E. Algemene subsidiebepalingen 
F. 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 het wederhoor (reactie op het oordeel van de beoordelingswerkgroep) 
te schrijven. U heeft hiervoor ongeveer één week. De datum voor het indienen van het wederhoor 
is 20 november 2018. 

 Houd de ZonMw-website: Programma LZO in de gaten voor actuele informatie over het 
programma. Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt. 

 
 

https://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Corporate/ProjectNet_Toelichting.pdf
mailto:lzo@zonmw.nl
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/voorwaarden-en-financien/
https://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Corporate/ProjectNet_Toelichting.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/plz
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Inhoudelijke vragen 
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Vicky de Boer, tel.: 070-349 5298, e-mail: 
vboer@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:vboer@zonmw.nl
mailto:projectnet@zonmw.nl
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Bijlage A Format Intentieverklaring  
Projectgegevens 

Projecttitel: 

Naam hoofdaanvrager:  

Organisatie**: 

 

De aanvrager verklaart met de volgende lokale partijen samen te werken 

(voor taken en verantwoordelijkheden: zie in de subsidieaanvraag) 

Samenwerkingspartner 

1 

 

Organisatie: 
 

Type organisatie**: 

Vertegenwoordigd door*: 

Handtekening: 

Samenwerkingspartner 

2 

 

Organisatie: 
 

Type organisatie**: 

Vertegenwoordigd door*: 

Handtekening: 

Samenwerkingspartner 

3 

 

Organisatie: 
 

Type organisatie**: 

Vertegenwoordigd door*: 

Handtekening: 

Samenwerkingspartner 

4 

 

Organisatie: 
 

Type organisatie**: 

Vertegenwoordigd door*: 

Handtekening: 

Samenwerkingspartner 

5 

 

Organisatie: 
 

Type organisatie**: 

Vertegenwoordigd door*: 

Handtekening: 
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Samenwerkingspartner 

6 

 

Organisatie: 
 

Type organisatie**: 

Vertegenwoordigd door*: 

Handtekening: 

 
*Noem hier de bestuurlijk verantwoordelijke van de organisatie. Dat is de persoon die op grond van de statuten 

bevoegd of gemachtigd is de organisatie te vertegenwoordigen. 
** Bij type organisatie geeft u aan in welke sector de organisatie actief is. Bijvoorbeeld gemeente, aanbieder van 
zorg en/of welzijn, vertegenwoordiger van cliënten en/of naaste(n), zorgverzekeraar, onderwijs, enz.  
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Bijlage B PLAN VAN AANPAK projecten 
Het gebruik van dit format is verplicht bij het indienen van een aanvraag binnen deze subsidieoproep. 
Het is van belang dat alle beoordelingscriteria helder terug komen in uw aanvraag, deze criteria vindt 
u terug in de subsidieoproep. 
 
Het plan van aanpak is maximaal 10 A4, lettertype Arial 10, aangevuld met een cliëntsamenvatting op 
max1 A4. 
 
1. Contextbeschrijving en probleemstelling 
Geef een korte beschrijving van de context en het probleem (de problemen) uit dagelijkse praktijk die 
het uitgangspunt vormen voor de huidige aanvraag. Beschrijf daarnaast op welke manier het project 
aansluit bij bestaande kennis en producten. En waarom deze aanvulling en/of aanpassing behoeven. 
Omschrijf ook op welke wijze het project aansluit bij de vragen en behoeften van cliënten en hun 
omgeving. 
 
2. Doelstelling(en) 
Beschrijf helder, concreet en bondig wat de doelstelling(en) van het project zijn, hoe dit aansluit bij de 
doelstelling(en) van het programma LZO en de subsidieoproep en hoe de resultaten zullen bijdragen 
aan de ontwikkelingen binnen de langdurige zorg en ondersteuning.  
 
3. Plan van aanpak 
Beschrijf hieronder de gekozen aanpak (methoden en analyses) waarmee de beoogde 
vraag/doelstelling beantwoord gaat worden. Beschrijf hierbij minimaal de volgende onderdelen 
aangevuld met de specifieke vereisten in de oproep of omschrijf waarom een onderdeel niet van 
toepassing is: 

- De opzet van het leernetwerk; 
- De doelgroep van het leernetwerk; 
- Welke leermethode en leermiddelen er geselecteerd zijn en hoe gaan die ingezet gaan worden; 
- Hoe participatie van de doelgroep geborgd wordt in het project;  
- De geselecteerde uitkomstmate(n); 
- De te verwachten resultaten/eindproducten, welke kennis wordt er ontwikkeld; 
- Hoe er vanaf de start aan implementatie gedacht wordt en welke activiteiten hiervoor ingezet 
gaan worden; 
- Hoe kennisoverdracht geborgd wordt in het project en hoe ervoor gezorgd wordt dat de kennis 
past bij de toekomstige gebruikers; 
- Hoe de leden van de projectgroep zelf leren van het proces en de resultaten gedurende de loop 
van het project. 

 
Geef daarnaast een tijdsplanning waarin per fase staat beschreven welke activiteiten wanneer en door 
wie (of welke partij) worden uitgevoerd. En geef aan op welke manier het project de volgende 
opbrengsten zal opleveren: 

- Een overdraagbare adequate beschrijving van het netwerk en in het bijzonder de 
werkzame elementen 

- Een effectevaluatie, onderbouwd met kwantitatieve en kwalitatieve informatie 
- Een procesevaluatie, die informatie biedt over het verdiepen en verbreden van het 

netwerk. 
 
4. Samenwerkingspartners 
Geef aan op welke manier de, in de subsidieoproep vermeld, partners betrokken zijn bij het project. 
Wat is de taak- en rolverdeling van deze partijen? Wat is rol van de ervaringsdeskundige? Welke 
partijen zijn indirect betrokken?  
 
5. Kansen, Risico’s en Borging 
Geef aan waar de kracht en kansen liggen van het project en beschrijf op welke wijze u deze gaat 
benutten. Tevens vragen wij een beschrijving van de kwetsbare punten en bedreigingen voor uw 
project en op welke wijze hiermee wordt omgegaan.  
Daarnaast vragen wij u aan te geven op welke manier de borging van de resultaten wordt 
vormgegeven en welke concrete activiteiten u hiervoor in welke fase van het project onderneemt.  
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6. Cliëntsamenvatting (max. 1 A4) 
Ten behoeve van een beoordeling van het project door ervaringsdeskundigen levert u een 
Nederlandstalige samenvatting aan. Hierin vat u in begrijpelijk taal samen wat u beoogt in het project, 
hoe u dit gaat aanpakken en wat de verwachte resultaten zullen zijn. Daarnaast geeft u aan hoe 
cliënten/ervaringsdeskundigen betrokken zijn in uw project. 
 
 


