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DOEL SUBSIDIEOPROEP 
In deze subsidieronde kunt u projectideeën indienen voor onderzoeksprojecten over vroege 
herkenning en gepersonaliseerde zorg in de geestelijke gezondheid. De projecten hebben een looptijd 
van maximaal 5 jaar. Het maximaal aan te vragen budget is € 500.000,- per aanvraag. In totaal is voor 
deze subsidieronde € 3.000.000,- beschikbaar.  
 

Algemene beschrijving Onderzoeksprogramma GGz 
Het onderzoeksprogramma GGz geeft uitvoering aan de ‘Onderzoeksagenda GGz: de juiste 
behandeling op het juiste moment’1.  

Het onderzoeksprogramma bestaat uit drie thema’s: 

1. Vroege herkenning en behandeling 

Het programma wil onderzoeken of vroege herkenning en behandeling kansen biedt om de kwaliteit 

van leven van cliënten en de geboden zorg te verbeteren, en om escalatie van problemen en 

onnodig lange behandeltrajecten te voorkomen.  

2. Gepersonaliseerde zorg 

In deze pijler wordt onderzoek uitgezet dat gericht is op de totstandkoming van gepersonaliseerde 

geestelijke gezondheidszorg om daarmee de kwaliteit en doelmatigheid van zorg te verbeteren en 

escalatie van problemen te voorkomen. 

3. Implementatie- en praktijkprojecten  

De implementatieprojecten hebben tot doel de implementatie van gepaste zorg in de praktijk te 

versnellen. Praktijkgericht zorgonderzoek is bedoeld om kennis te ontwikkelen waarmee op 

vernieuwende wijze praktische problemen kunnen worden opgelost.  

 
Het programma sluit hiermee ook aan bij de MIND Kennisagenda (medio april online beschikbaar) 
waarin thema’s als herstel, de afstemming van behandelingen op persoonlijke kenmerken en 
behoeften en het voorkomen, vroegtijdig signaleren en behandelen van psychische aandoeningen bij 
jongeren, ouderen en specifieke groepen opgenomen zijn.  
 
Meer achtergrondinformatie vindt u op de programmasite www.zonmw.nl/opggz en in de 
programmatekst Onderzoeksprogramma GGz. 
 

Inhoudelijke focus van deze subsidieoproep 
Deze subsidieoproep richt zich op de thema’s ‘Vroege herkenning en behandeling’ en 
‘Gepersonaliseerde zorg’.  
 
Vroege herkenning en behandeling 
Veel psychische stoornissen ontstaan vroeg in het leven, met vaak levenslange gevolgen. Door vroeg 
in te grijpen kunnen psychische stoornissen mogelijk worden voorkomen. Ook kan door vroeg 
ingrijpen terugval of verergering van de psychische stoornis worden voorkomen. Vroeg en gericht 
ingrijpen kan hiermee lange trajecten verkorten en zo hoge zorgkosten reduceren. Vroege herkenning 
en behandeling kan bijvoorbeeld plaatsvinden aan de hand van een persoonlijk risicoprofiel 
(kwetsbaarheden, (bio)markers, klachten, persoonlijke competenties, sociale steun) van individuen 
met een verhoogd risico op een ongunstig ziektebeloop en hun persoonlijk wensen en behoeften.   
 
Gepersonaliseerde zorg 
De huidige behandelingen in de GGz leveren niet bij elke patiënt goede resultaten. Als voorspeld kan 
worden welke patiënten goed op welke behandeling reageren, kunnen dergelijke - vaak kostbare - 
behandelingen alleen worden ingezet bij patiënten die er baat bij hebben en wordt het lijden niet 
nodeloos verlengd door het proces van trial and error in het zoeken naar de juiste behandeling. Het 
volstaat vaak niet om een one-size-fits-all-behandeling op basis van de diagnose aan te bieden. 
Persoonlijke kenmerken zoals geslacht, culturele achtergrond, familieomstandigheden, biologische 
kenmerken en erfelijke aanleg zijn sterk bepalend voor de kans op een stoornis, het beloop daarvan 
en de reactie op een behandeling. Kennis over de samenhang tussen dergelijke factoren en 

                                                      
1 Onderzoeksagenda GGz: De juiste behandeling op het juiste moment, 2016, zie: 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/03/02/onderzoeksagenda-ggz-de-juiste-
behandeling-op-het-juiste-moment  

http://www.zonmw.nl/opggz
http://www.zonmw.nl/uploads/tx_vipublicaties/Programmatekst_OPGGz_extern.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/03/02/onderzoeksagenda-ggz-de-juiste-behandeling-op-het-juiste-moment
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/03/02/onderzoeksagenda-ggz-de-juiste-behandeling-op-het-juiste-moment
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behandeluitkomst maakt het mogelijk om gericht te behandelen. Gepersonaliseerde behandeling dient 
daarnaast zoveel mogelijk aan te sluiten bij de individuele wensen, mogelijkheden en doelen van een 
patiënt en zijn of haar omgeving. Hierdoor wordt de effectiviteit van een behandeling en zorg vergroot 
en over- of onderbehandeling voorkomen.  
 
Afbakening 
In deze subsidieoproep kunnen projecten aangevraagd worden die onderzoeken hoe een reeds 
bestaande behandeling of een combinatie van reeds bestaande behandelingen gerichter ingezet kan 
worden. Het onderzoek moet antwoord geven op de vraag voor wie en onder welke condities een 
bepaalde behandeling het meest effectief en efficiënt is om hiermee vroege herkenning en 
behandeling (incl. preventie van terugval en verergering)  en gepersonaliseerde zorg mogelijk te 
maken. Bijvoorbeeld door een betere of vroegere herkenning van symptomen (o.a. onderzoek naar 
bio- en sociomarkers, risicoprofielen en voorspellende mechanismen) of het meer gepersonaliseerd 
aanbieden van een behandeling. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het toevoegen van extra elementen 
aan bestaande behandelingen (bijvoorbeeld inzet van ervaringsdeskundigheid), het uitvoeren van 
behandelingen in een andere setting of het intensiever en korter aanbieden van behandelingen. Het 
gaat hierbij nadrukkelijk niet om de ontwikkeling van nieuwe behandelingen en/of nieuwe 
interventies. 
 

RANDVOORWAARDEN  
Wie kan aanvragen 

 Eén partij fungeert als hoofdaanvrager. 

 In de projectgroep zijn bij voorkeur een onderzoeksorganisatie en een zorg-
/praktijkinstellingen vertegenwoordigd.  

 In de projectgroep moet een aanwijsbare rol van cliënten(vertegenwoordiging) bestaan.  
 

Welk bedrag kan aangevraagd worden 
Het maximale budget per aanvraag is € 500.000,-. Voor deze subsidieronde is in totaal maximaal € 
3.000.000,- beschikbaar. De maximale looptijd van het project is 5 jaar.   
 
Cofinanciering 
Naast de subsidie door ZonMw wordt bij voorkeur een deel van de projectkosten (in kind en/of in cash) 
gefinancierd door de betrokken instelling of een andere financieringsbron. De cofinanciering dient 
definitief geregeld te zijn bij het indienen van de uitgewerkte subsidieaanvraag. Bij de uitgewerkte 
subsidieaanvraag geeft u aan of cofinanciering is toegezegd en uit welke bron.  
 

BEOORDELINGSPROCEDURE 
Een programmacommissie beoordeelt de ingediende projectideeën op basis van de onderstaande 
voorwaarden en criteria en stelt naar aanleiding van deze beoordeling een positief of negatief advies 
op voor het uitwerken tot een subsidieaanvraag. In bijlage A vindt u de aanvullende criteria en 
procedure voor uitgewerkte subsidieaanvragen.  
De standaard procedures van ZonMw zoals vermeld in de procedurebrochure aanvragers worden 
gevolgd met de volgende uitzonderingen: 

 Mocht u ondanks een negatief advies over uw projectidee toch een subsidieaanvraag willen 
indienen dan dient u dit vooraf te melden aan de contactpersoon die in de adviesbrief vermeld 
staat.  

 Een cliëntenpanel (bestaande uit cliënten en naasten) van MIND brengt advies uit over de 
projectideeën.  

 Uiterlijke financiële startdatum van de projecten is 1 januari 2019.  
 

BEOORDELINGSCRITERIA PROJECTIDEE 
Uw projectidee wordt inhoudelijk beoordeeld op relevantie en globaal op kwaliteit volgens de 
onderstaande criteria. Alleen (zeer) relevante projectideeën van minimaal voldoende kwaliteit krijgen 
een positief advies voor het uitwerken van een subsidieaanvraag.  
 

 
 

http://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Corporate/Procedurebrochure_ZonMw_aanvragers_v3.pdf
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Relevantiecriteria 

De relevantiecriteria worden per subsidieronde bepaald; deze zijn afhankelijk van de aard en de 
doelen van het programma. Voor deze subsidieronde zijn de volgende relevantiecriteria van 
toepassing: 
 

Bijdrage aan programmadoel en focus subsidieronde 
 Onderbouw hoe de onderzoeksvragen aansluiten bij de focus van deze subsidieoproep, 

namelijk onderzoek naar het effectiever en efficiënter inzetten van bestaande behandelingen 
voor vroege herkenning en behandeling en gepersonaliseerde zorg.  

 Onderbouw de maatschappelijke relevantie van uw keuze voor deze specifieke doelgroep.  

 Beschrijf hoe de verwachte resultaten bruikbaar zijn in de geestelijke gezondheid in Nederland 
(praktijk, onderwijs, beleid). 

 

Innovatie 
 Beschrijf de originaliteit, het vernieuwende en innovatieve karakter van uw project.  

 Geef aan wat de maatschappelijke en wetenschappelijke meerwaarde is van uw project.  

 

Aansluiting op vragen en behoeften cliënten 
 Beschrijf in welke mate het project aansluit op de vragen en behoeften van cliënten en hun 

omgeving. 

 Beschrijf hoe de betrokkenheid van cliënten in het project tot uitdrukking komt. Het gaat 
daarbij om hoe cliënten vanaf de start bij de opzet en uitvoering van het project betrokken 
zullen zijn.  

 Ga, indien van toepassing, in op hoe het project bijdraagt aan de versterking van participatie 
van cliënten binnen de zorgverlening en de eigen regie van cliënten en hun omgeving. 

 Het cliëntenpanel van MIND beoordeelt het projectidee op de volgende criteria: 
o Relevantie vanuit perspectief van cliënten en naasten. 
o Haalbaarheid vanuit perspectief cliënten en naasten. 
o Betrokkenheid cliënten of ervaringsdeskundigen. 
 

Gender & diversiteit  
In het Onderzoeksprogramma GGz moet in al het onderzoek aandacht zijn voor mannen en vrouwen 
en diversiteit.  

 Beschrijf bij het gezondheidsprobleem uit uw onderzoek in hoeverre het speelt bij mannen en 
vrouwen.  

 Beschrijf hoe in uw onderzoek rekening wordt gehouden met diversiteit van mensen naar 
kenmerken zoals leeftijd, sociaaleconomische situatie, opleidingsniveau, migratie- en culturele 
achtergrond en seksuele geaardheid. 

 Afwijken van bovenstaande, bijvoorbeeld omdat een bepaalde stoornis vrijwel alleen bij één 
sekse voorkomt dient gemotiveerd te worden.  

 

Gebruik van bestaande data 
 Beschrijf of in uw onderzoek gebruik wordt gemaakt van bestaande data.  

 Indien u geen gebruik maakt van bestaande data, onderbouw dan de noodzaak van nieuwe 
dataverzameling.  
 

Kwaliteitscriteria 
Voor deze subsidieronde gelden de volgende kwaliteitscriteria: 
 

Doelstelling en hypothese 
 Omschrijf de doel- en vraagstelling helder en concreet en geef hierbij aan hoe de vraagstelling 

aansluit op de doelstelling van het project. 

 Geef aan of wordt voortgebouwd op bestaande kennis en onderbouw welke nieuwe kennis u 
wilt gaan ontwikkelen. Geef daarbij aan wat de toegevoegde waarde is van de nieuwe kennis. 
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Onderzoeksdesign  
 Voeg een globale omschrijving van het onderzoeksdesign toe. Beargumenteer dat de keuze 

van het onderzoeksdesign aansluit bij de vraagstelling. Klik hier voor meer informatie over de 
passendheid van een onderzoekdesign. 
 

Plan van aanpak 

 Voeg een globaal plan van aanpak toe aan uw subsidieaanvraag waarin onder andere een 
verdeling van taken en verantwoordelijkheden bij de opzet en uitvoering en een tijdpad zijn 
beschreven.  
 

Haalbaarheid  
 Beschrijf hoe uw plan van aanpak haalbaar is binnen de opgegeven looptijd en budget. 

Bijvoorbeeld wanneer het gaat om de inclusie van cliënten in uw onderzoek.  
 

Projectgroep 
 Relevante organisaties zijn betrokken bij het project. 

 Samenwerking tussen verschillende organisaties komt tot uitdrukking in de samenstelling van 
de projectgroep. 

 Uit de samenstelling van de projectgroep moet blijken dat cliënten(vertegenwoordigers) en/of 
hun naasten actief worden betrokken bij de opzet en uitvoering van het project.  

 

PROCEDURE & TIJDPAD 
Procedurele criteria 
Houd bij het schrijven van de subsidieaanvraag rekening met de volgende punten: 

 Projectideeën en uitgewerkte subsidieaanvragen dienen te voldoen aan de Algemene 
subsidiebepalingen. Op onze website vindt u ook informatie over de METC / CCD en de Code 
Openheid Dierproeven en de Code Biosecurity.  

 Als u een soortgelijke aanvraag al eerder bij ZonMw heeft ingediend, dient u dit te vermelden 
in het projectidee (zie tabblad plan van aanpak ‘HISTORY GRANT APPLICATION’). Bij geen 
of minimale aanpassing gaat ZonMw er vanuit dat het om dezelfde aanvraag als de vorige 
keer gaat en kan ZonMw besluiten de aanvraag niet in behandeling te nemen (Artikel 4:6 
Awb). 

 Het projectidee dient in het Engels te zijn geschreven. 

 Bij een projectidee moet één verplichte bijlage worden toegevoegd, namelijk een Nederlandse 
publiekssamenvatting (zie bijlage B voor het verplichte format) t.b.v. de beoordeling door het 
cliëntenpanel. Andere toegevoegde bijlagen zullen niet in behandeling worden genomen.  

 In het projectidee wordt geen uitgewerkte begroting gevraagd, wel een globale indicatie. Het 
budgetbedrag van de eventuele uiteindelijke subsidieaanvraag mag niet meer dan 15% 
afwijken van het bedrag in het projectidee. 

 
 

Tijdpad 
 

Deadline indienen projectidee 8 mei 2018 om 14.00 uur 

Ontvangst advies commissie 27 juni 2018 

 
Meer informatie: 
Houd de ZonMw-website in de gaten, deze wordt regelmatig bijgewerkt. Op 5 april 2018 vindt om 
09.30 uur een informatiebijeenkomst plaats bij ZonMw in Den Haag. U kunt zich voor deze 
bijeenkomst opgeven door u via onze website aan te melden. Let op: er is slechts beperkt ruimte. Vol 
is vol. 
 
 

  

http://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/DoelmatigheidsOnderzoek/oproep_juli_2016/Onderbouwing_passendheid_onderzoeksdesign.pdf
http://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Corporate/Algemene-subsidiebepalingen-ZonMw_per_1_juli_2013.pdf
http://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Corporate/Algemene-subsidiebepalingen-ZonMw_per_1_juli_2013.pdf
http://www.zonmw.nl/nl/subsidies/voorwaarden-en-financien/
http://www.zonmw.nl/nl/subsidies/gedragscodes/
http://www.zonmw.nl/nl/subsidies/gedragscodes/
http://www.zonmw.nl/opggz
https://www.zonmw.nl/nl/actueel/agenda/detail/item/informatiebijeenkomst-subsidieoproepen-ggz-onderzoek/
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INDIENEN 
 

Indiening (via ProjectNet) 
Projectideeën kunnen uitsluitend en conform de richtlijnen worden ingediend via het digitaal 
indiensysteem van ZonMw (ProjectNet). Sluitingsdatum voor het indienen is 8 mei 2018, om 14.00 
uur. 
 

TIPS  
 Als u nog niet eerder met ProjectNet heeft gewerkt moet u zich eerst aanmelden als 'Nieuwe 

gebruiker'. Zie de handleiding om een account aan te maken.  

 Zie voor meer informatie de toelichtingen in ProjectNet 
 
Wij raden u aan 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.  
 

Inhoudelijke vragen 
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met: 
Meike Manders, Tamara Adonis of Charlotte Gaasterland, 070 349 52 79 ggz@zonmw.nl 
 

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

Bijlagen subsidieoproep: 
A. Procedure en criteria uitgewerkte subsidieaanvraag 
B. Formulier publiekssamenvatting 
C. Indeling ProjectNet 

 

http://www.zonmw.nl/Toelichtingprojectnet
mailto:projectnet@zonmw.nl
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/GGz/OpGGz/Subsidie/2018/PROCEDURE_EN_CRITERIA_UITGEWERKTE_SUBSIDIEAANVRAAG.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/GGz/OpGGz/Subsidie/2018/Formulier_Publiekssamenvatting.docx
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/GGz/OpGGz/Subsidie/2018/Indeling_ProjectNet_Projectidee.pdf

