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Subsidieoproep: Startimpuls Regionale 
Kenniswerkplaatsen Onbegrepen Gedrag 
 
De procedure voor toekenning van financiering in deze ronde verloopt in twee fasen. 
Uitsluitend aanvragers die een startimpuls (fase 1) gehonoreerd hebben gekregen, worden 
uitgenodigd om een uitgewerkte subsidieaanvraag (fase 2) in te dienen. Deze subsidieoproep 
richt zich op de startimpuls.  
 

Samenvatting 
Onderwerpen: Regionale Kenniswerkplaatsen, onbegrepen gedrag, zorg, sociaal domein. 
 
Achtergrond 
Het doel van het Actieprogramma Grip op Onbegrip is het versterken van een lerende omgeving en 
verbetercyclus in de regio ten behoeve van een persoonsgerichte aanpak voor mensen met 
onbegrepen gedrag. Deze subsidieoproep is onderdeel van pijler 1 van Grip op Onbegrip, namelijk 
Zorg & Samenleving. De pijler is gericht op het realiseren van een passend ondersteuningsaanbod 
voor de brede(re) doelgroep van mensen met onbegrepen gedrag. 
 
Doel subsidieoproep  
Met dit subsidietraject wordt ingezet op de ontwikkeling van een landelijk dekkend netwerk van 
maximaal 20 Regionale Kenniswerkplaatsen Onbegrepen Gedrag.  
De opzet van de kenniswerkplaatsen vindt plaats in twee fases:  
1. Startimpuls (fase 1) – maximaal 4 maanden 

Regionale samenwerkingsverbanden dienen een subsidieaanvraag in voor het vormen van een 
regionale kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag en het gezamenlijk bepalen van de doelen en 
inhoudelijke projecten van de werkplaats. Per project is maximaal €25.000,- subsidie beschikbaar 
voor een periode van 4 maanden. 

2. Uitgewerkte subsidieaanvraag (fase 2) – maximaal 4 jaar 
De in de eerste fase gehonoreerde samenwerkingsverbanden worden uitgenodigd op basis van 
hun projectplan een uitgewerkte subsidieaanvraag (fase 2) op te stellen voor de coördinatie van 
het samenwerkingsverband en de uitvoering van een aantal samenhangende projecten. Per 
werkplaats is maximaal €800.000,- subsidie beschikbaar voor een periode van 4 jaar. 

 
Deze subsidieoproep heeft betrekking op de startimpuls (fase 1) van de Regionale 
Kenniswerkplaatsen Onbegrepen Gedrag.  
 
ZonMw beoogt met deze subsidieoproep bestaande netwerken de kans te bieden deze uit te breiden 
en een onderzoekscomponent toe te voegen, projecten in samenhang op te pakken en door 
langlopende subsidies rust, ruimte en regelmaat te creëren die nodig zijn om deze ingewikkelde 
problematiek blijvend hanteerbaar te maken. 
 
Startimpuls - Regionale Kenniswerkplaatsen Onbegrepen Gedrag 
De subsidieaanvraag voor de startfase bevat een plan van aanpak waarin de context van de regio 
uiteen wordt gezet. Ook wordt beschreven welke basis voor duurzame gelijkwaardige samenwerking 
er vanuit de aanpak personen met verward gedrag al ligt en hoe deze kan worden doorontwikkeld. 
Daarnaast wordt beschreven hoe er wordt gekomen tot het gezamenlijk bepalen van de 
maatschappelijke vraagstukken en tot een gedragen plan van aanpak van de inhoudelijke projecten.  
Indien uw subsidieaanvraag voor een startimpuls wordt toegekend krijgt u de kans om onder 
begeleiding van de regioadviseurs in 4 maanden tijd een uitgewerkte subsidieaanvraag op te stellen 
voor de coördinatie van het samenwerkingsverband en de uitvoering van een aantal samenhangende 
inhoudelijke projecten.  
 
Budget en looptijd 
De subsidie die aangevraagd kan worden bij ZonMw bedraagt maximaal €25.000,- en heeft een 
looptijd van maximaal 4 maanden. In totaal is voor deze startimpuls subsidieronde €750.000,- 
beschikbaar. Daarmee kunnen maximaal 30 startimpuls aanvragen worden gehonoreerd.  

https://vng.nl/artikelen/regioadviseurs-vlot-contactgegevens
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1. ACHTERGROND 
 
Het Actieprogramma Grip op Onbegrip (2021- 2024) is 
een vervolg op het Actieprogramma lokale initiatieven 
voor mensen met verward gedrag (AVG). In het 
voorgaande programma zijn in samenwerking met 
voorheen het Schakelteam en daarna VLOT. de 
bouwstenen gelegd voor een betere omgang met de 
complexe problematiek van mensen met verward gedrag. 
De gevormde netwerken en de ontwikkelde aanpakken 
vormen het fundament waarop in het nieuwe programma 
wordt voortgebouwd.   
 

Actieprogramma Grip op Onbegrip 
Het doel van het Actieprogramma Grip op Onbegrip is het 
versterken van een lerende omgeving en verbetercyclus 
in de regio ten behoeve van een persoonsgerichte 
aanpak voor mensen met onbegrepen gedrag. 
Bestaande en nieuwe netwerken krijgen de kans zich 
verder te ontwikkelen zodat praktijk, beleid, onderzoek en 
opleidingen samen met ervaringsdeskundigen en 
naasten gezamenlijk en duurzaam kunnen werken aan 
regionale maatschappelijke vraagstukken. Deze 
infrastructuur is er op gericht om de mensen om wie het 
gaat gepast te ondersteunen bij alle aspecten van hun leefwereld en in staat te stellen zoveel mogelijk 
volwaardig te participeren in de samenleving en een betere kwaliteit van leven te hebben.  
 
Het 4-jarige programma bestaat uit 4 inhoudelijke pijlers die nauw met elkaar samenhangen.   
De vier inhoudelijke pijlers van het programma zijn:  

1. Zorg & samenleving  
2. Zorg & veiligheid  
3. Kennis & inzicht  
4. Professionalisering  

 
Deze subsidieoproep heeft betrekking programmalijn 1: Zorg & samenleving.  

 
Openstaande subsidieoproepen 
Naast deze oproep staat in het najaar van 2021 ook een subsidieoproep open vanuit pijler 2, namelijk 
Zorg en Veiligheid – Domein overstijgend samenwerken. Het doel van die subsidieoproep is het 
versterken van bestaande regionale samenwerkingsverbanden waarin partners uit het zorg- en 
veiligheidsdomein samenwerken, ten behoeve van de zorg en ondersteuning voor mensen met 
onbegrepen gedrag met (zeer) complexe problematiek en waar ook het veiligheidsdomein bij moet 
worden betrokken. Samenwerkingsverbanden kunnen vanuit die subsidieoproep aan de slag met 
minimaal 2 tot maximaal 6 inhoudelijke thema’s op het gebied van zorg en veiligheid.  
 
Het belangrijkste onderscheid tussen de voorliggende oproep gericht op de regionale 
kenniswerkplaatsen (pijler 1) en de samenwerkingsverbanden zorg en veiligheid (pijler 2) is de 
doelgroep. De kenniswerkplaatsen richten zich op de bredere doelgroep mensen met onbegrepen 
gedrag; daar waar zorg en het sociaal domein bij elkaar komen. De oproep voor de zorg en veiligheid 
is specifiek gericht op de complexere casussen, waar zowel zorg als veiligheid een rol spelen. De 
inhoudelijke thema’s en de opzet van het samenwerkingsverband hangen nauw samen met partijen 
en professionals die betrokken zijn bij de betreffende doelgroep.  
 
Uiteraard is die knip tussen zorg & sociaal domein en zorg & veiligheid in praktijk niet zo hard. Het is 
vanuit zorg & veiligheid relevant om ook het sociaal domein te betrekken, en vice-versa. Het is dan 
ook de ambitie dat de projecten vanuit beide pijlers gedurende de looptijd regionaal actief de 
verbinding zoeken. Het principe “lerend samenwerken” speelt in beide trajecten dan ook een 
belangrijke rol.  
Op de website van ZonMw leest u meer informatie over beide én andere openstaande oproepen.  

Mensen met onbegrepen gedrag 
Binnen het Actieprogramma Grip op 
Onbegrip wordt gebruik gemaakt van de 
term ‘mensen met onbegrepen gedrag’. Het 
gaat om mensen die zich in een kwetsbare 
situatie bevinden door een opeenstapeling 
van problemen op meerdere 
levensgebieden. Daarbij valt onder meer te 
denken aan psychische en sociale 
problemen, psychiatrische aandoeningen, 
verslaving, verstandelijke beperkingen, 
schulden en dak- of thuisloosheid . Deze 
problemen – die vaak niet alleen komen – 
kunnen leiden tot een schijnbaar 
onontwarbare knoop, waarop het gangbare 
aanbod aan hulp en ondersteuning geen 
antwoord meer heeft. In sommige gevallen 
leiden de problemen tot (maatschappelijke) 
veiligheidsrisico’s.  
De gemeenschappelijke deler is dat het om 
mensen gaat die om wat voor reden dan ook 
moeite hebben om grip op hun leven te 
behouden of krijgen.  
 

https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geestelijke-gezondheid/verward-gedrag/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geestelijke-gezondheid/verward-gedrag/
https://vng.nl/artikelen/over-het-verbindend-landelijk-ondersteuningsteam-vlot
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/zorg-en-veiligheid-domein-overstijgend-samenwerken/
http://www.zonmw.nl/gripoponbegrip
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2. KADERS SUBSIDIEOPROEP 
 

Pijler 1: Zorg & samenleving 
De huidige oproep vanuit pijler 1 is gericht op het realiseren van een passend ondersteuningsaanbod 
voor de brede(re) doelgroep mensen met onbegrepen gedrag. Een goede aanpak daarbij is gericht op 
preventie door aandacht te hebben voor de verschillende leefgebieden van mensen zoals wonen, 
werk en/of dagbesteding, schuldenproblematiek, verslaving en mentale gezondheid. Maar ook voor 
het vroegtijdig signaleren, inschakelen en opschalen van professionele hulp wanneer dat nodig is. 
Bijvoorbeeld door de samenwerking tussen formele– en informele netwerken. De aanpak omvat zowel 
mensen die zijn uitgestroomd uit voorzieningen, als mensen die voor het eerst de grip op hun leven 
(dreigen) te verliezen. In beide gevallen staat de herstelvisie centraal, zodat het zwaartepunt van de 
zorg en ondersteuning niet ligt bij de medische diagnose maar juist op het persoonlijk en 
maatschappelijk herstel. Omdat zorg en ondersteuning in de meeste gevallen thuis plaatsvindt is ook 
de leefbaarheid en het draagvlak in de wijken een belangrijk aandachtspunt binnen de aanpak.  
 

Samen blijven leren en verbeteren 
Het in de praktijk brengen van bovenstaande ambities is niet eenvoudig. In de centrale evaluatie van 
het voorgaande Actieprogramma verward gedrag typeerde het ESHPM de problematiek als ‘wicked’. 
Deze is complex en kent een grote gelaagdheid; door het grote aantal betrokken partijen die soms 
tegenstrijdige visies, probleemdefinities en oplossingsrichtingen hebben is het lastig om te komen tot 
een gezamenlijke aanpak. Hoewel er zeker goede praktijken zijn aan te wijzen bestaat er geen 
eenduidige oplossing die eenvoudig als blauwdruk landelijk kan worden opgeschaald en 
geïmplementeerd.  
 
Wel kan de problematiek hanteerbaar worden gemaakt door lerende systemen te ontwikkelen en 
aanpassingsruimte te creëren. Dat is waar het actieprogramma Grip op Onbegrip op is gericht. 
Met een lerende omgeving wordt een samenwerkingsverband bedoeld waarin partners met elkaar een 
dynamisch leer- en verbeterproces inrichten én activiteiten uitvoeren. Partijen leren zo om elkaars 
perspectieven beter te begrijpen, om van de situatie te leren en om gezamenlijk oplossingen te 
formuleren. Deze worden in de praktijk getoetst, geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. Het 
gezamenlijk leren creëert aanpassingsruimte op verschillende niveaus en maakt verandering mogelijk. 
Het leerproces wordt op gang gebracht door in de praktijk te werken aan regionale vraagstukken: 
leren door te doen. 
 

Doorontwikkeling bestaande netwerken 
In de afgelopen jaren zijn landelijk allerlei samenwerkingsverbanden ontstaan en/of ontwikkeld die 
zich bezig houden met de aanpak voor personen met verward gedrag. Veel maar niet al deze 
netwerken hebben dat gedaan in samenwerking met het Schakelteam en VLOT.  
Deze subsidieoproep is gericht op de verdere ontwikkeling van deze bestaande netwerken en 
regionale samenwerkingsverbanden. In de meeste gevallen waren de projecten vooralsnog sterk 
gericht op de praktijk en vond financiering plaats middels losse projecten. ZonMw beoogt met deze 
subsidieoproep de bestaande netwerken de kans te bieden een onderzoekscomponent toe te voegen, 
projecten in samenhang op te pakken en door langlopende subsidies de rust, ruimte en regelmaat te 
creëren die nodig zijn om deze ingewikkelde problematiek blijvend hanteerbaar te maken. 
 

Regionale Kenniswerkplaatsen Onbegrepen Gedrag 
Om bovenstaande ambities in de praktijk te brengen staat de ontwikkeling van een landelijk dekkend 
netwerk van Regionale kenniswerkplaatsen Onbegrepen Gedrag centraal binnen pijler 1 zorg en 
samenleving. In een regionale kenniswerkplaats werken professionals uit de praktijk, beleid, 
onderzoek en opleidingen samen met mensen met onbegrepen gedrag en hun naasten. Met elkaar 
pakken ze regionale vraagstukken op, wisselen ze kennis en ervaringen uit en werken ze aan 
oplossingen. De kracht van een kenniswerkplaats zit dan ook in het voortdurend en gelijkwaardig 
samen werken, leren en verbeteren. Met als doel: bijdragen aan inclusieve samenleving en een 
persoonsgerichte aanpak voor mensen met onbegrepen gedrag. De regionale kenniswerkplaatsen 
vormen een partner voor praktijkorganisaties die te maken hebben met mensen met onbegrepen 
gedrag. Daarnaast worden kennis en resultaten via opleidingen aan (toekomstig) professionals 
doorgeleid.  
 
 

https://publicaties.zonmw.nl/actieprogramma-verward-gedrag/programma-evaluatie/?utm_campaign=Geestelijke+Gezondheid&utm_content=ggz-09-06-2021&utm_source=Nieuwsbrief&utm_medium=email
https://publicaties.zonmw.nl/actieprogramma-verward-gedrag/programma-evaluatie/?utm_campaign=Geestelijke+Gezondheid&utm_content=ggz-09-06-2021&utm_source=Nieuwsbrief&utm_medium=email
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Samengevat zijn de regionale kenniswerkplaatsen in ieder geval gericht op:  
1. Ondersteuning van het sociaal-, en zorgdomein,  
2. ..door middel van netwerken - waarin organisaties vanuit praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs 

met structurele inbreng van ervaringsdeskundigen en naasten samenwerken en een 
kennisinfrastructuur vormen,  

3. ..die op regionaal niveau vraagstukken van gemeenten en praktijkorganisaties met kennis 
beantwoorden,  

4. ..daarmee gemeenten, professionals en praktijkorganisaties met kennis en kennisproducten 
ondersteunen bij hun taken,  

5. ..én toepasbare kennis en resultaten via opleidingen aan (toekomstig) professionals doorgeleiden.  
 
Hieronder ziet u ter inspiratie enkele voorbeelden van regionale kenniswerkplaatsen. 

  

Regionale kenniswerkplaatsen Jeugd 
Op het gebied van de jeugd is er al een decennium ervaring met eerst academische werkplaatsen 
en later regionale kenniswerkplaatsen. Daarin hadden hogescholen een belangrijke rol bij het 
opleveren van toepasbare kennis. Daarbij gold één gezamenlijk doel l: de jeugdsector veranderen 
en verbeteren. Dit leverde veel positieve ervaringen en een schat aan concrete producten, 
methodieken én waardevolle lessen over samenwerken op.  
 
Van beschermd wonen naar beschermd thuis (initiatief van U16) 
Een ander mooi voorbeeld van een lerend netwerk dat kennis en praktijk koppelt is van Beschermd 
wonen naar beschermd thuis dat is geïnitieerd door 16 Utrechtse regiogemeenten. Daarin werken 
gemeenten en maatschappelijke organisaties in de provincie Utrecht samen om zowel 
maatschappelijke opvang als beschermd wonen veel meer lokaal ‘in de wijk’ te organiseren. Aan 
de hand van 15 pilots wil men leren hoe een beschermd thuis kan worden gerealiseerd. 
 
 

https://werkplaatsenjeugd.nl/
https://zonmw-jeugdmagazines.nl/magazine/samen-bouwen-aan-betere-jeugdhulp/cover/
https://zonmw-jeugdmagazines.nl/magazine/samen-bouwen-aan-betere-jeugdhulp/cover/
https://www.hu.nl/onderzoek/projecten/van-beschermd-wonen-naar-beschermd-thuis
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3. DOEL SUBSIDIEOPROEP 
 
De procedure voor toekenning van financiering in deze ronde verloopt in twee fasen. 
Uitsluitend aanvragers die een startimpuls (fase 1) gehonoreerd hebben gekregen, worden 
uitgenodigd om een uitgewerkte subsidieaanvraag (fase 2) in te dienen. Deze subsidieoproep 
richt zich op de startimpuls (fase 1).  
 
Met dit subsidietraject wordt ingezet op de ontwikkeling van een landelijk dekkend netwerk van 
maximaal 20 Regionale Kenniswerkplaatsen Onbegrepen Gedrag. De opzet van de 
kenniswerkplaatsen vindt plaats in twee fases:  
 
1. Startimpuls (fase 1) – maximaal 4 maanden 

Regionale samenwerkingsverbanden dienen een subsidieaanvraag in voor het vormen van een 
regionale kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag en het gezamenlijk bepalen van de doelen en 
inhoudelijke projecten van de werkplaats. Per project is maximaal €25.000,- subsidie beschikbaar 
voor een periode van 4 maanden. 

 
2. Uitgewerkte subsidieaanvraag (fase 2) – maximaal 4 jaar 

De in de eerste fase gehonoreerde samenwerkingsverbanden worden uitgenodigd op basis van 
hun projectplan een uitgewerkte subsidieaanvraag (fase 2) op te stellen voor de coördinatie van 
het samenwerkingsverband en de uitvoering van een aantal samenhangende projecten. Per 
werkplaats is maximaal €800.000,- subsidie beschikbaar voor een periode van 4 jaar. 

 
Door financiering in fasen toe te kennen geeft ZonMw de kenniswerkplaatsen de gelegenheid om de 
samenwerking goed op te zetten, het proces van vraagverheldering en het stellen van doelen 
gezamenlijk te doorlopen en te komen tot een breed gedragen plan van aanpak.  
 

Doel subsidieoproep Startimpuls (fase 1) 
Regionale samenwerkingsverbanden op het gebied van onbegrepen gedrag dienen een 
subsidieaanvraag in voor een startimpuls voor het vormen van een Regionale Kenniswerkplaats 
Onbegrepen Gedrag. In de startfase worden gezamenlijk de visie, doelen en inhoudelijke projecten 
van de werkplaats bepaald. In deze fase wordt in 4 maanden de uitgewerkte subsidieaanvraag 
opgesteld. De regioadviseurs zijn bereikbaar voor advies en ondersteuning.  
 
De subsidieaanvraag Startimpuls voor fase 1 bevat een plan van aanpak waarin: 

• de context van de regio uiteen wordt gezet en welke problematiek er speelt. 

• wordt beschreven welke basis voor duurzame gelijkwaardige samenwerking er al ligt en hoe 
deze kan worden doorontwikkeld.  

• wordt beschreven hoe wordt gekomen tot het gezamenlijk bepalen van de maatschappelijke 
vraagstukken en tot een gedragen plan van aanpak van de inhoudelijke projecten.  

 

Omvang regionale kenniswerkplaats 
De keuze voor de omvang van de regionale samenwerking dient aan te sluiten bij de ambitie van dit 
subsidietraject. Die ambitie is de totstandkoming van een landelijk dekkend netwerk bestaande uit 
maximaal 20 regionale kenniswerkplaatsen. Dit aantal is gebaseerd op de omvang van bestaande 
samenwerkingsverbanden die zich in de afgelopen jaren hebben ontwikkeld bij de ontwikkeling van 
een goed werkende aanpak rondom verward gedrag. Voorbeelden hiervan zijn de Schakelteam-, 
GGD- en veiligheidsregio’s. Omdat binnen de opzet van de regionale kenniswerkplaatsen een 
belangrijke rol is weggelegd voor onderzoek en onderwijs is daarnaast ook rekening gehouden met 
het aantal hogescholen in Nederland.  
 
Let op: Per regio kan in fase 2 slechts één regionale kenniswerkplaats worden toegekend. Wanneer 
meerdere projecten binnen een regio een startimpuls aanvragen zal de commissie als voorwaarde 
voor fase 2 meegeven dat deze een gezamenlijk plan uitwerken. Zij zullen dan ook gezamenlijk 
worden uitgenodigd om de uitgewerkte subsidieaanvraag in te dienen. 
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Uitgewerkte subsidieaanvraag (fase 2)  
Indien uw subsidieaanvraag voor een startimpuls wordt toegekend krijgt u de kans om in 4 maanden 
tijd een uitgewerkte subsidieaanvraag op te stellen. Deze uitgewerkte subsidieaanvraag bestaat uit de 
volgende onderdelen: 
 
Onderdeel 1: Een overkoepelende visie op de regionale aanpak 
De overkoepelende visie is met name bedoeld als kaderdocument en kan per regio verschillen. Hoe 
dit vorm krijgt, is afhankelijk van de context. Integrale, samenhangende zorg en ondersteuning, dicht 
bij mensen georganiseerd als het kan, verder weg als het moet, vraagt om leiderschap, commitment, 
inzet en bereidheid om nieuwe aanpakken uit te denken en door te voeren. Dat kan alleen op 
regionaal niveau en met de nodige vrijheid om werkbare, door iedereen gedragen, niet-vrijblijvende en 
creatieve oplossingen te kiezen. Stakeholders zullen zich hiervoor, ieder vanuit de eigen rol, 
gezamenlijk moeten inspannen. Het ontwikkelen van een gedeeld beeld van de opgave  op het gebied 
van het sociaal- en zorgdomein in de regio is hiervoor instrumenteel.  
Als onderdeel van de overkoepelende visie kunnen ook middelen worden aangevraagd voor een 
projectvoorstel dat is gericht op in ieder geval: 1) de coördinatie, 2) monitoring en evaluatie, en 3) 
uitwerking van borging na afloop van de subsidieperiode. Daarnaast kunnen naar inzicht van de regio 
ook aanvullende onderdelen worden opgenomen. De aanvraag zet uiteen hoe een duurzame 
gelijkwaardige samenwerking geborgd wordt en licht de rol en de taken van de coördinator en het 
kernteam toe. De samenwerking wordt geformaliseerd in een samenwerkingsovereenkomst die door 
alle partners is ondertekend. 

 
Onderdeel 2: Onderling samenhangende projectvoorstellen 
Dit onderdeel is specifiek bedoeld voor met elkaar samenhangende projectvoorstellen die aansluiten 
bij de overkoepelende regionale visie. De projecten hebben een aantoonbare samenhang en 
meerwaarde ten opzichte van elkaar. Inhoudelijk kan bijvoorbeeld worden gekozen voor onderstaande 
thema’s: 

• Een integrale aanpak van zorg en het sociale domein. Hierbij is expliciet aandacht voor 
preventie, de verschillende leefgebieden en vroege signalering. 

• Bestaanszekerheid en de basisvoorwaarden wonen, schuldenproblematiek en werk en/of 
dagbesteding. Daarbij wordt aangesloten bij de landelijke ontwikkelingen op het gebied van 
beschermd wonen en maatschappelijke opvang. 

• Een integrale financiering van zorg & ondersteuning. Hierbij wordt idealiter ingezet op 
prestatieafspraken in de regio die nodig zijn omtrent de kosten en baten van een 
persoonsgerichte aanpak. In ieder geval wordt vanaf de start van de regionale 
kenniswerkplaats toegewerkt naar borging en inbedding na afloop van de subsidieperiode. 

• Draagkracht en acceptatie in de wijken. Uitgegaan wordt van de herstelvisie waarbij het 
persoonlijk en maatschappelijk herstel centraal wordt gesteld. 

• Aansluiting bij het veiligheidsdomein. Zodat ook na een opname herstelgerichte zorg kan 
worden geboden, maar ook om in goede informatieverstrekking te voorzien wanneer escalatie 
nodig is.  

 
Bovenstaande opsomming van inhoudelijke thema’s is niet uitputtend. Binnen de regionale 
kenniswerkplaatsen kunnen ook andere inhoudelijke thema’s worden opgepakt; daarbij moet altijd 
aannemelijk worden gemaakt dat deze bijdragen aan een passend ondersteuningsaanbod voor 
mensen met onbegrepen gedrag. 
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3. RANDVOORWAARDEN  
 

Wie kan aanvragen? 
• ZonMw roept bestaande samenwerkingsverbanden op om zich te verenigen en gezamenlijk 

een subsidieaanvraag in te dienen voor een startimpuls voor de ontwikkeling van een 
Regionale Kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag.  

• Het samenwerkingsverband bestaat minimaal uit gemeenten, een zorgorganisatie, een 
onderwijsinstelling, een onderzoeksinstelling, een woningcorporatie, een zorgverzekeraar1 en 
ervaringsdeskundigen én naasten. U werkt uw aanvraag bij voorkeur uit in samenwerking met 
een Werkplaats Sociaal Domein uit de regio, indien aanwezig. Wanneer hier niet voor wordt 
gekozen, wordt deze keuze in de subsidieaanvraag goed onderbouwd.  

• De indienende partij is betrokken bij de lokale of regionale welzijns-, zorg- of veiligheidsketen.  
Ook partijen die niet zelf ondersteuning of zorg leveren (bijvoorbeeld organisaties van 
patiënten/naasten of opleidingsinstituten/ROC’s) kunnen als hoofdaanvrager een 
subsidieaanvraag indienen. 

• Zowel cliënten- als naasten(organisaties) dienen onderdeel te zijn van de projectgroep.  

• 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.   

• Eén partij fungeert als hoofdaanvrager. 

• De hoofdaanvrager en bestuurlijk verantwoordelijke dienen van dezelfde organisatie afkomstig 
te zijn.  

 

Welk bedrag kan aangevraagd worden? 
• De subsidie die aangevraagd kan worden bij ZonMw bedraagt maximaal €25.000,- en heeft een 

looptijd van maximaal 4 maanden. Dit budget is bedoeld voor coördinatiekosten met betrekking 
tot het vormen van het samenwerkingsverband en het gezamenlijk bepalen van de doelen en 
inhoudelijke projecten in voorbereiding op fase 2. In fase 2 kan maximaal €800.000,- worden 
aangevraagd met een looptijd van maximaal 48 maanden. Alleen aanvragen die een startimpuls 
toegekend hebben gekregen worden uitgenodigd om in fase 2 een aanvraag in te dienen.  

• In totaal is voor de startimpuls subsidieronde €750.000,- beschikbaar. Daarmee kunnen 
maximaal 30 startimpuls aanvragen worden gehonoreerd. In fase 2 is maximaal €16.000.000,- 
beschikbaar. ZonMw streeft naar toekenning van maximaal 20 landelijk dekkende Regionale 
Kenniswerkplaatsen Onbegrepen Gedrag. Anders dan in de startfase kan in fase 2 per regio 
maximaal één Regionale Kenniswerkplaats worden toegekend. Eigen bijdragen van de partners 
en een samenwerkingsovereenkomst zijn in de tweede fase een vereiste. 

• De beoogde looptijd van de startimpuls is van januari 2022 t/m april 2022. De beoogde 
startdatum van de regionale kenniswerkplaatsen onbegrepen gedrag is uiterlijk september 
2022, met een looptijd van maximaal 48 maanden.  

• 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).  

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

• ‘Onvoorziene kosten’ komen niet in aanmerking voor subsidie. 
 

Staatssteun 
Voor zowel fase 1 als fase 2 geldt dat geen subsidie wordt verstrekt als dit leidt of kan leiden tot het 
verlenen van ongeoorloofde staatssteun.  
 
De activiteiten die met de subsidie gefinancierd worden, houden (nauw) verband met de uitvoering 
van wettelijke taken. Wanneer (één of meer van) bovengenoemde organisaties wettelijke taken 
verrichten, kan het risico op staatssteun uitgesloten worden.  
 
Organisaties die zowel een wettelijke taak uitoefenen als economische activiteiten (in de zin van het 
EU staatssteunrecht) verrichten, moeten aangeven of zij de te subsidiëren activiteiten verrichten in het 
kader van hun wettelijke taak (niet-economische activiteit). Onder verwijzing naar de desbetreffende 

 
1 Handreiking Zorgverzekeraars op een goede manier betrekken 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=NL
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/GGz/Grip_op_Onbegrip/Handreiking_startende_projecten_-_zorgverzekeraars_op_een_goede_manier_betrekken.pdf
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wetsartikel moeten deze organisaties motiveren of de te subsidiëren activiteiten vallen onder de 
wettelijke taak. 
 
Voor fase 1 geldt dat indien (één of meer) organisaties subsidie ontvangen voor economische 
activiteiten (c.q. niet de uitvoering van een wettelijke taak), ZonMw subsidie verstrekt onder de de-
minimisverordening2.  
 
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. 
 

Planning subsidierondes 
 

1. Nieuwe Regionale Kenniswerkplaatsen 
Voor samenwerkingsverbanden die nog geen startimpuls voor een Regionale Kenniswerkplaats 
hebben ontvangen, worden de subsidieoproepen voor fase 1 en fase 2 tot medio 2023 een aantal 
keer herhaald. De voorlopige planning is dat deze in 2022 zowel voor als na de zomer wordt herhaald; 
in de eerste helft van 2023 vindt de laatste subsidieronde voor nieuwe kenniswerkplaatsen plaats.  
Deze planning geldt zolang het programmabudget toereikend is en er nog geen landelijke dekking van 
regionale kenniswerkplaatsen is bereikt. Het is mogelijk om afgewezen subsidieaanvragen opnieuw 
(aangepast) in te dienen.  
 

2. Regionale Kenniswerkplaats reeds van start 
Voor reeds gestarte regionale kenniswerkplaatsen zal tevens een subsidieoproep worden ontwikkeld 
gericht op het toevoegen van nieuwe projecten. Het is daardoor mogelijk om het subsidiebudget van 
fase 2, wat bedoeld is voor de onderling samenhangende projecten, in gedeeltes aan te vragen. Deze 
subsidieoproep zal vanaf de zomer van 2022 halfjaarlijks worden herhaald. 
 
Beide subsidieoproepen kunnen na elke deadline worden aangepast. Houd de programmapagina in 
de gaten omtrent informatie over de subsidierondes van 2022 en 2023.  

  

 
2 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/nl/onderzoek-resultaten/geestelijke-gezondheid/grip-op-onbegrip/
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4. BEOORDELINGSCRITERIA  
 
De programmacommissie beoordeelt de relevantie, kwaliteit en begroting van alle aanvragen. 
Hieronder vindt u de van toepassing zijnde beoordelingscriteria. De relevantiecriteria hebben 
betrekking op de vraag in hoeverre de subsidieaanvraag passend is bij de kaders en de doelen van de 
subsidieoproep; de kwaliteitscriteria houden verband met de kwaliteit van de uitwerking van de 
subsidieaanvraag. 
 
In deze subsidieoproep leest u aan welke eisen de startimpuls aanvraag moet voldoen. 
Samenwerkingsverbanden die worden geselecteerd om hun aanvraag met behulp van een startimpuls 
uit te werken tot een volledig uitgewerkte subsidieaanvraag, ontvangen de criteria waar de uitgewerkte 
subsidieaanvraag aan moet voldoen. De beoordelingscriteria voor de tweede fase zijn in concept 
reeds beschikbaar. Mogelijk worden deze criteria in aanloop naar de tweede fase van de oproep nog 
aangevuld of aangescherpt. Tevens wordt in de tweede fase gevraagd om een gezamenlijk 
opgestelde en ondertekende samenwerkingsovereenkomst. 
 
 

Relevantiecriteria  
 

1. Samenwerkingsverband 
De ambities en doelen van het samenwerkingsverband sluiten aan bij de kaders van deze 
subsidieoproep, de visie op Regionale Kenniswerkplaatsen Onbegrepen Gedrag en het duurzaam 
gelijkwaardig samen leren en verbeteren ten behoeve van de bredere doelgroep mensen met 
onbegrepen gedrag.  

o De omvang van het werkgebied sluit aan bij de ambitie te komen tot een landelijk dekkend 
netwerk van maximaal 20 regionale kenniswerkplaatsen verward gedrag.  

o Uit de aanvraag blijkt dat het plan van aanpak expliciet tot stand is gekomen in samenwerking 
met alle beoogde partners en dat alle relevante partijen zijn vertegenwoordigd en 
gelijkwaardig samenwerken. Alle leden van het samenwerkingsverband dienen gedurende de 
periode waarover financiering wordt gevraagd effectief betrokken te zijn bij het uitwerken van 
de subsidieaanvraag.  

o De beoogde Regionale Kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag betreft een voortzetting of 
uitbreiding van een bestaande samenwerking.  

o In het samenwerkingsverband zijn partners uit de praktijk, beleid, onderzoek, opleidingen, 
ervaringsdeskundigen en naasten betrokken.  

o De subsidieaanvraag bevat een goed onderbouwde contextbeschrijving (indien mogelijk ook 
cijfermatig) en geeft een doorkijk naar de maatschappelijke vraagstukken die spelen in de 
regio en die naar verwachting het vertrekpunt vormen voor inhoudelijke projecten in fase 2 
van de werkplaats. Indien er nog geen concrete vraagstukken te benoemen zijn beschrijft u 
hoe u binnen 4 maanden tot deze inhoudelijke projecten gaat komen.  

o Uit de aanvraag wordt duidelijk hoe samenwerking met andere relevante (regionale) 
netwerken wordt vormgegeven, zoals met de Werkplaatsen Sociaal Domein.  

o In het plan van aanpak is aandacht voor het leggen van verbindingen tussen het regionale 
netwerk en relevante landelijke netwerken en kenniscentra en hoe dit concreet wordt gedaan.  

 

2. Uitwerken gedeeld beeld, visie en inhoudelijke projecten 
De aanvraag bevat een plan van aanpak waarin concreet uiteen wordt gezet hoe gekomen wordt tot 
een duurzame gelijkwaardige samenwerking tussen professionals uit de praktijk, beleid, onderzoek en 
opleidingen samen met mensen met onbegrepen gedrag en hun naasten. Waarin gezamenlijk leren 
en verbeteren centraal staat. Ook wordt beschreven hoe gekomen wordt tot het gezamenlijk bepalen 
van de regionale vraagstukken en een gedragen plan van aanpak van de inhoudelijke projecten.  

o In het plan van aanpak is de voorgestelde werkwijze en planning om te komen tot een 
uitgewerkte subsidieaanvraag in fase 2 efficiënt en doelmatig beschreven.  

o De samenwerking dient een constante interactie tussen alle partijen te bevorderen en een 
structuur te bieden waarbinnen een leerproces kan plaatsvinden. In het plan van aanpak is 
opgenomen hoe het gezamenlijk leren en verbeteren ingericht en verstevigd wordt.  

o Het plan van aanpak beschrijft het proces hoe wordt gekomen tot gezamenlijke 
vraagverheldering en ontwerp van inhoudelijke projecten die bijdragen aan een inclusieve 
samenleving en een persoonsgerichte aanpak voor mensen met onbegrepen gedrag.  

https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/GGz/Grip_op_Onbegrip/Bijlage_beoordelingscriteria_fase_II_.pdf
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o Tevens beschrijft u overtuigend hoe geborgd wordt dat bestaande kennis wordt benut en het 
startpunt vormt voor verkenning van realiseren van oplossing(srichting)en.  

o U licht toe hoe met ervaringsdeskundigen en naasten wordt samengewerkt, hoe 
ervaringskennis wordt benut, hoe wordt aangesloten bij de leefwereld, en wat er nodig is voor 
kwetsbare groepen om mee te kunnen doen.   

o Tevens beschrijft u de diversiteit van de doelgroep in de regio naar kenmerken zoals sekse, 
leeftijd, sociaal-economische status, opleidingsniveau, migratie en culturele achtergrond en 
seksuele geaardheid, voor zover relevant voor de thematiek van de werkplaats. En hoe de 
werkplaats bijdraagt aan een volwaardige deelname van deze groepen aan de samenleving 
en een optimale ontwikkeling bevordert.  

 
ZonMw kent daarnaast als organisatie algemene relevantiecriteria. Meer informatie over de algemeen 
geldende relevantiecriteria vindt u op www.zonmw.nl/relevantiecriteria.  
 
 

Kwaliteitscriteria 
 

1. Doelstelling en taakstelling 
o De doelstellingen zijn helder en meetbaar geformuleerd.  
o Er vindt een toetsing plaats op een concrete en heldere formulering met betrekking tot het 

vormen van een Regionale Kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag en het gezamenlijk 
bepalen van de doelen en inhoudelijke projecten van de werkplaats.  

o Het plan van aanpak is concreet en doeltreffend beschreven. 
 

2. Haalbaarheid  
o Het plan van aanpak is concreet en doeltreffend beschreven. 
o In het plan van aanpak is een duidelijke en realistische fasering opgenomen.  

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

hand van een gedegen contextbeschrijving. 

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

o Het management van alle partners ondersteunt de het projectplan. Dit blijkt onder meer uit het 
gegeven dat de organisatie ruimte maakt om de aanvraag uit te voeren.  

o In de aanvraag dient beschreven te worden hoe de aangevraagde personele kosten verdeeld 
worden over de verschillende leden van het samenwerkingsverband met de overweging 
achter deze verdeling.  

o De haalbaarheid van het project is aan de hand van een SWOT-analyse inzichtelijk gemaakt.  
 

3. Projectgroep 
o Leden van de projectgroep vertegenwoordigen de verschillende partners binnen het 

samenwerkingsverband, en beschikken over de juiste expertise. Daarbij zijn zowel 
ervaringsdeskundigen als naasten onderdeel van de projectgroep.  

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

4. Begroting 
o De aangevraagde subsidie past binnen de kaders van de subsidieoproep. 

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

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

opgenomen in de begroting.  

  

http://www.zonmw.nl/relevantiecriteria
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5. PROCEDURE & TIJDPAD 
 
Houd bij het schrijven van de subsidieaanvraag rekening met de volgende punten: 

• Schrijf uw aanvraag in het Nederlands.  

• Subsidieaanvragen dienen te voldoen aan de Algemene subsidiebepalingen.  

• Door de aanvrager mee te sturen verplichte bijlagen (als PDF in ProjectNet toevoegen):  
1. Begroting volgens het ZonMw-format 

 
Overige bijlagen worden NIET in behandeling genomen. 
 

Beoordelingsprocedure 
Voor de Startimpuls subsidieronde dient u uiterlijk dinsdag 26 oktober 2021 om 14.00 uur een 
subsidieaanvraag in, inclusief de verplichte bijlagen. De programmacommissie beoordeelt de 
aanvragen aan de hand van de beoordelingscriteria uit de subsidieoproep (zonder tussenkomst van 
referenten). Op 10 december 2021 ontvangt u het besluit over uw aanvraag. Om voor honorering in 
aanmerking te komen, moet een subsidieaanvraag minimaal de beoordeling ‘relevant’ voor het 
programma en de subsidieoproep hebben gekregen, en de kwaliteit dient minimaal als ‘voldoende’ te 
zijn beoordeeld. Op basis van de onderstaande matrix wordt een prioritering van de aanvragen 
gemaakt.  
 

        
        Kwaliteit 

 
Relevantie 

 
Zeer goed 

 
Goed 

 
Voldoende 

 
Matig 

 
Onvoldoende 

 
Zeer relevant 

 

 
1 

 
3 

 
5 

 
Afwijzen 

 
Afwijzen 

 
Relevant 

 

 
2 

 
4 

 
6 

 
Afwijzen 

 
Afwijzen 

 
Laag relevant 

 

 
Afwijzen 

 
Afwijzen 

 
Afwijzen 

 
Afwijzen 

 
Afwijzen 

 
Niet relevant 

 

 
Afwijzen 

 
Afwijzen 

 
Afwijzen 

 
Afwijzen 

 
Afwijzen 

 
 
Aanvullend beoordelingskader 
Wanneer meer aanvragen voor honorering in aanmerking komen dan op basis van het budget kunnen 
worden gehonoreerd, dan wordt geprioriteerd op aanvullende punten. In dat geval neemt de 
commissie de volgende punten mee:  

o de relevantiebeoordeling weegt zwaarder dan de kwaliteitsbeoordeling. 
o het streven naar landelijke dekking van de werkplaatsen.  

 
De programmacommissie formuleert een advies aan het ZonMw-bestuur. Het ZonMw-bestuur neemt 
het uiteindelijke besluit tot toekenning of afwijzing van de subsidieaanvraag. 
 
Voor de procedures voor de beoordeling van subsidieaanvragen verwijzen we u naar de 
procedurebrochure aanvragers.  
 
Van startimpuls naar uitgewerkte subsidieaanvraag  
Na de toekenning van de aanvraag voor een startimpuls organiseren de regioadviseurs een aantal  
verplichte werkconferenties, waarin middels feedback en begeleiding de uitgewerkte 
subsidieaanvragen worden voorbereid. De werkconferenties hebben onder andere als doel om op 
basis van collegiale toetsing te komen tot kwalitatief goede voorstellen die worden gedragen door de 
praktijk en die aangehaakt zijn op landelijke (kennis)ontwikkelingen en initiatieven. Op de 
werkconferenties is actieve aanwezigheid verplicht. Kernpartners van iedere beoogde regionale 
kenniswerkplaats dienen op de conferenties aanwezig te zijn.  
 
 

http://www.zonmw.nl/subsidiebepalingen
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/GGz/Grip_op_Onbegrip/Format_Begroting.xlsx
http://www.zonmw.nl/procedurebrochure
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Uitgewerkte subsidieaanvraag 
Na de werkconferenties worden de projecten uitgenodigd om in mei een uitgewerkte 
subsidieaanvraag (fase 2) voor de coördinatie van het samenwerkingsverband en de uitvoering van 
een aantal samenhangende inhoudelijke projecten in te dienen. Na beoordeling door referenten en het 
wederhoor, worden indieners uitgenodigd om hun plannen te presenteren voor de 
beoordelingscommissie. 
 

Tijdpad 
Deadline indienen subsidieaanvraag startimpuls  Dinsdag 26 oktober 2021, 14:00 

Besluit Uiterlijk 10 december 2021 

Deadline indienen uitgewerkte subsidieaanvraag Mei 2022 

 
Meer informatie 
Houd de programmapagina op de ZonMw-website in de gaten, deze wordt regelmatig bijgewerkt. 

 
  

https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geestelijke-gezondheid/grip-op-onbegrip/
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6. INDIENEN 
 

Hoe kunt u uw aanvraag indienen?  
Uw aanvraag moet ingediend worden in MijnZonMw. Let op! Dit is het nieuwe digitale 
aanvraagsysteem van ZonMw. Zie ook de handleiding van MijnZonMw. Sluitingsdatum voor het 
indienen is dinsdag 26 oktober 2021, 14:00.  
 
In MijnZonMw vult u de volgende tabbladen in:  
- Algemene gegevens: titel, looptijd, hoofdaanvrager, bestuurlijk verantwoordelijke, projectleider. 
- Mede aanvragers: eventuele mede-aanvragers. 
- Samenvatting: publiekssamenvatting in eenvoudige taal. 
- Project informatie: enkele vragen met keuzeopties en het plan van aanpak in aparte velden. 
- Financiële gegevens: upload de gespecificeerde begroting volgens verplicht format in PDF. Let 

op! Het Actieprogramma heeft een eigen format, gebruik geen ZonMw-brede formats. Ook voert u 
een samenvatting van de begroting in MijnZonMw in. Meer informatie over de voorwaarden en 
financiën vindt u op de website van ZonMw. 

- Bijlagen: Indien u al een ondertekende ‘Verklaring akkoord’ formulier heeft, kunt u deze hier 
uploaden. Anders kan deze binnen 1 week naar het programmasecretariaat gemaild worden 
(gripoponbegrip@zonmw.nl).  

- Verklaring en ondertekening: enkele verklaringen met invulopties. 
 

TIPS  
• Het is aan te bevelen 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 Mijn ZonMw heeft gekopieerd kan het voorkomen dat sommige 
tekens (zoals aanhalingstekens) niet goed worden omgezet. U kunt dit in Mijn ZonMw zelf 
corrigeren. 

• Om de begroting goed in PDF te laten passen, kunt u de marges aanpassen naar ‘smal’ en de 
afdrukstand naar ‘liggend’. Tevens kunt u bij Afdrukinstellingen kiezen voor ‘Alle kolommen 
passend maken voor één pagina’.  

• 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.  

 
Inhoudelijke vragen 
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat, tel: 070 349 54 70, e-mail: 
gripoponbegrip@zonmw.nl.  
  

Technische vragen 

Bij technische vragen over het gebruik van het online indiensysteem van ZonMw (Mijn ZonMw) kunt u 
contact opnemen met de Servicedesk: maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur, 070 349 51 78, 
servicedesk@zonmw.nl. Vermeld in uw e-mail uw telefoonnummer zodat wij u eventueel kunnen 
terugbellen. 

 
Downloads en links: 

- Begrotingsformat 
- Beoordelingscriteria fase 2 
- Handreiking Zorgverzekeraars op een goede manier betrekken 

 
Overige bijlagen subsidieoproep 
 
Bijlage 1. Staatssteun de-minimis 
 
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.  

 

https://mijn.zonmw.nl/register/?return_url=%2F
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/mijn-zonmwprojectnet/
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/GGz/AVG/B._Format_begroting.xlsx
http://www.zonmw.nl/nl/subsidies/voorwaarden-en-financien/
http://www.zonmw.nl/nl/subsidies/voorwaarden-en-financien/
mailto:gripoponbegrip@zonmw.nl
mailto:gripoponbegrip@zonmw.nl
mailto:servicedesk@zonmw.nl
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/GGz/Grip_op_Onbegrip/Format_Begroting.xlsx
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/GGz/Grip_op_Onbegrip/Bijlage_beoordelingscriteria_fase_II.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/GGz/Grip_op_Onbegrip/Handreiking_startende_projecten_-_zorgverzekeraars_op_een_goede_manier_betrekken.pdf
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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

