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Subsidieoproep: Flexibele schil Vliegende Brigade ervaringsdeskundigheid 
 
Deze subsidieronde is onderdeel van de programmalijn ‘Landelijke initiatieven’ uit het programma 
Beschermd Thuis en draagt onder andere bij aan thema 1 uit de Meerjarenagenda Beschermd Wonen 
en Maatschappelijke Opvang, namelijk: Cliëntondersteuning, ervaringsdeskundigheid en betrokkenheid 
omgeving’. 
 
Samenvatting  
Deze subsidieoproep richt zich op het aanvragen van vouchers voor de inzet van een expert uit de 
flexibele schil van de Vliegende Brigade Ervaringsdeskundigheid. 
 
De ‘Vliegende Brigade ervaringsdeskundigheid’ bestaat uit een deels vaste en deels flexibele groep van 
experts die o.a. gemeenten, cliënten- en naastenorganisaties en andere relevante organisaties 
ondersteunen op het gebied van het inbedden en borgen van het perspectief van ervaringsdeskundigen 
en naasten. Deze subsidieoproep is gericht op de flexibele schil.  
 
De flexibele schil bestaat uit een team van onafhankelijke adviseurs met kennis op het gebied van 
ervaringsdeskundigheid, onafhankelijke cliëntondersteuning en toegang tot voorzieningen Beschermd 
Wonen en Maatschappelijke Opvang, alsmede andere relevante thema's binnen de MJABWMO waar 
ervaringsdeskundigheid en ervaringskennis relevant zijn. Zij ondersteunen onder andere gemeenten, 
cliënten- en naastenorganisaties en andere relevante organisaties bij vraagstukken omtrent het 
inbedden en borgen van het perspectief van ervaringsdeskundigen, cliënten en naasten in de 
organisatie.  
 
U kunt laagdrempelig een aanvraag indienen voor een voucher van maximaal €5.000,- waarmee u in 

samenspraak met het kernteam van de Vliegende Brigade Ervaringsdeskundigheid een expert kunt 

bekostigen van de flexibele schil van de Vliegende Brigade Ervaringsdeskundigheid. De looptijd van 

deze voucher bedraagt maximaal 6 maanden. 

 

In totaal is €150.000,- beschikbaar gesteld voor de vouchers van de flexibele schil Vliegende Brigade 

Ervaringsdeskundigheid.  

 

Aanvragen kunnen doorlopend ingediend worden en worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld 

zolang er budget beschikbaar is. De uiterlijke indiening voor een voucheraanvraag is op 1 maart 2022.  
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Subsidieoproep: Flexibele schil Vliegende Brigade 
ervaringsdeskundigheid 
 
Deadline: 1 maart 2022 
Trefwoorden: Vliegende Brigade, ervaringsdeskundigheid, vouchers 
Open oproep 
 

Achtergrond 
In 2018 is de Meerjarenagenda Beschermd Wonen en 
Maatschappelijke Opvang aangeboden aan de Tweede Kamer. Deze 
Meerjarenagenda bevat de kernthema’s waarop lokale, regionale en 
landelijke partijen intensiever willen samenwerken om de 
implementatie van de visie van de commissie Toekomst beschermd 
wonen te versnellen.  
 

Programma Beschermd Thuis 
Het doel van het programma is het stimuleren en faciliteren van 
projecten, activiteiten en initiatieven die bijdragen aan de 
implementatie van de Meerjarenagenda. De initiatieven dragen hieraan 
bij door begeleiding en ondersteuning zoveel mogelijk in gewone woningen en 
wijken, in de eigen sociale omgeving van mensen, en zijn gericht op herstel en 
zelfredzaamheid.  
Omdat de mensen die hiermee te maken hebben niet in een hokje te stoppen zijn en van persoon tot 
persoon verschillen, is de gekozen aanpak domeinoverstijgend en levensbreed. Het perspectief en de 
ervaring van cliënten/bewoners en naasten is daarbij verbindend en richtinggevend.  
 
Het programma biedt ondersteuning aan landelijke, regionale en lokale actoren betrokken bij de 8 
thema’s die zijn opgenomen in de Meerjarenagenda Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang:  

1. Cliëntondersteuning, ervaringsdeskundigheid en betrokkenheid omgeving 
2. Lokale en regionale samenwerking 
3. Wonen 
4. Vroegsignalering en schulden 
5. Participatie, werk en inkomen 
6. Toegang 
7. Kwaliteit en vraaggerichtheid van ondersteuning 
8. Continuïteit van zorg en ondersteuning 

 
Deze subsidieoproep heeft betrekking op thema 1 Cliëntondersteuning, ervaringsdeskundigheid en 
betrokkenheid omgeving en richt zich daarnaast ook op de andere, direct verwante, thema’s. 
 

Achtergrond subsidieoproep: Borging perspectief en kennis van cliënten en naasten 

Vanuit het ministerie van VWS en de landelijke partijen betrokken bij de Meerjarenagenda Beschermd 
Wonen en Maatschappelijke Opvang (MJABWMO) wordt belang gehecht aan de opzet van een 
ondersteuningsstructuur die o.a. gemeenten, cliënten- en naastenorganisaties en andere relevante 
organisaties ondersteunt bij het borgen van het perspectief van cliënten binnen BW en MO. Het doel 
hiervan is dat landelijk beleid en praktijk beter aansluiten bij de behoeften en wensen van mensen en 
hun netwerk.  
 
Hoewel het borgen van het perspectief en de kennis van cliënten en naasten al een aantal jaar 
speerpunt is bij verschillende landelijke beleidsprogramma’s ontbreekt vooralsnog een landelijke 
dekkende en kwalitatief hoogwaardige ondersteuningsstructuur voor gemeenten en organisaties. Het is 
nog niet vanzelfsprekend dat mensen met ervaringskennis en/of ervaringsdeskundigheid meepraten en 
meebeslissen over beleid. Vanuit de MJABWMO wordt daarom stevig ingezet op het realiseren van de 
benodigde ondersteuningsstructuur.   

  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/05/24/meerjarenagenda-beschermd-wonen-en-maatschappelijke-opvang
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/05/24/meerjarenagenda-beschermd-wonen-en-maatschappelijke-opvang
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/beschermd-wonen/publicaties/van-beschermd-wonen-naar-een-beschermd-thuis-rapport-cie-dannenberg
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/beschermd-wonen/publicaties/van-beschermd-wonen-naar-een-beschermd-thuis-rapport-cie-dannenberg
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Doel subsidieoproep  

Deze subsidieoproep richt zich op het inzetten van een expert uit de flexibele schil van de Vliegende 
Brigade Ervaringsdeskundigheid.  
 
De ‘Vliegende Brigade ervaringsdeskundigheid’ bestaat uit een deels vaste en deels flexibele groep van 
experts die o.a. gemeenten, cliënten- en naastenorganisaties en andere relevante organisaties 
ondersteunen op het gebied van het inbedden en borgen van het perspectief van ervaringsdeskundigen 
en naasten. Deze subsidieoproep is gericht op de flexibele schil.  
 
De flexibele schil bestaat uit een team van onafhankelijke adviseurs met kennis op het gebied van 
ervaringsdeskundigheid, onafhankelijke cliëntondersteuning en toegang tot voorzieningen Beschermd 
Wonen en Maatschappelijke Opvang, alsmede andere relevante thema's binnen de MJABWMO waar 
ervaringsdeskundigheid en ervaringskennis relevant zijn. Zij ondersteunen onder andere gemeenten, 
cliënten- en naastenorganisaties en andere relevante organisaties bij vraagstukken omtrent het 
inbedden en borgen van het perspectief van ervaringsdeskundigen, cliënten en naasten in de 
organisatie. 
 
 

Randvoorwaarden 
 
Wie kan aanvragen?   
De vouchers kunnen worden aangevraagd door gemeenten, zorgaanbieders, maatschappelijke opvang, 
cliënten- en naastenorganisaties en andere relevante organisaties die betrokken zijn bij de 
implementatie van de Meerjarenagenda Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. Vouchers 
kunnen door meerdere partijen gezamenlijk worden aangevraagd. 
 
In de aanvraag dient de hoofdaanvrager en de bestuurlijk verantwoordelijke te worden toegevoegd. Het 
is verplicht om tenminste de volgende projectleden toe te voegen:  

• Hoofdaanvrager: één partij fungeert als hoofdaanvrager. 

• Projectleider/penvoerder: is (eind)verantwoordelijk voor de subsidieaanvraag; tijdens het 
aanvraagproces en de uitvoering van het project is dit de contactpersoon voor ZonMw.  

• Bestuurlijk verantwoordelijke: degene die de rechtspersoon wettelijk of statutair in rechte kan 
vertegenwoordigen.  

 

Welk bedrag kan aangevraagd worden?  
U kunt een aanvraag indienen voor een voucher van maximaal €5.000,-. In totaal is €150.000,- 

beschikbaar gesteld voor de vouchers van de flexibele schil Vliegende Brigade Ervaringsdeskundigheid. 

De looptijd van de voucher bedraagt maximaal 6 maanden.  

 

Aanvragen kunnen doorlopend ingediend worden en worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld 

zolang er budget beschikbaar is. De uiterlijke indiening voor een voucheraanvraag is op 1 maart 2022.  

 

De voucher dient te worden aangevraagd door een publiek- of privaatrechtelijke rechtspersoon van een 

Nederlandse organisatie. Let op! Het is in principe niet mogelijk om per organisatie meerdere vouchers 

aan te vragen voor dezelfde expert en hetzelfde thema. Het is enkel na overleg met ZonMw en de vaste 

kern Vliegende Brigade Ervaringsdeskundigheid mogelijk om hier van af te wijken.  
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Waar kunt u subsidie voor aanvragen? 

ZonMw stelt financiering (vouchers) beschikbaar voor experts uit de flexibele schil van de Vliegende 

Brigade Ervaringsdeskundigheid. Zij kunnen organisaties op verschillende manieren ondersteunen bij 

het inbedden en borgen van het cliënten- en naastenperspectief bij de implementatie van de 

Meerjarenagenda BWMO: 

• Ondersteuning en begeleiding om afspraken te stimuleren, te versnellen en implementatie te 

bevorderen of te realiseren in het kader van het borgen van het perspectief van ervaringskennis, 

ervaringsdeskundigen, en hun betrokken omgeving  

• Benutting van alles wat al in de regio in gang is gezet, en bij het borgen van datgene dat nog 
moet worden ontwikkeld. 

• Begeleiding van borgingsafspraken door de betrokken partijen, waaronder het ondersteunen 
van de organisatie- en governance structuur. 

• Specifieke deskundigheid die nodig is om meer werk te maken van de inzet van ervaringskennis 
en ervaringsdeskundigheid.  

 
Hoe vraagt u een voucher aan?  
Het aanvragen van een voucher verloopt middels een aanvraagformulier. Voor het indienen van het 

aanvraagformulier doorloopt u de volgende stappen: 

1. U neemt op basis van uw vraagstuk zelf contact op met de vaste kern Vliegende Brigade 

Ervaringsdeskundigheid. Allereerst wordt met u samen uw vraag verkend en wordt nagegaan 

of de vaste Kern Vliegende Brigade ervaringsdeskundigheid u zelf kan helpen met uw 

vraagstuk. De Vaste Kern Vliegende Brigade Ervaringsdeskundigheid kan een adviestraject 

met u aangaan. Mocht er meer of andersoortige inzet nodig zijn dan dat de vaste Kern Vliegende 

Brigade Ervaringsdeskundigheid u kan bieden dan wordt met u besproken of inzet van expertise 

middels de Flexibele Schil behulpzaam zou kunnen zijn. De vaste kern denkt met u mee bij het 

formuleren van uw vraag, de keuze van een expert en de benodigde expertise.  

2. Afhankelijk van uw vraagstuk kiest u in overleg met de vaste kern Vliegende Brigade een of 

meer experts. Hiervoor zijn 2 mogelijkheden:  

➢ De Vaste Kern Vliegende Brigade Ervaringsdeskundigheid heeft al met u meegedacht 

over uw vraagstuk en kan een advies geven welke expert mogelijk goed bij uw 

vraagstuk en context kan passen.  

➢ U draagt zelf een expert aan. Deze expert kan zich aanmelden bij de vaste kern 

Vliegende Brigade Ervaringsdeskundigheid als lid van de flexibele schil. Let op, er zijn 

voorwaarden verbonden aan de kennis en ervaring van de expert. In het document 

Aanmelden experts Vaste kern Vliegende Brigade ervaringsdeskundigheid leest u hoe 

de experts zich kan aanmelden en welke voorwaarden hier aan verbonden zijn.  

3. U maakt onderling afspraken met de expert en de vaste kern. Om de verbinding met de 

activiteiten van de vaste kern te garanderen voegt u een letter of commitment van de vaste kern 

toe bij uw aanvraag. U kunt deze opvragen bij uw contactpersoon van de vaste kern. Daarnaast 

vult u gezamenlijk het aanvraagformulier in. U bent de aanvrager van de voucher, niet de expert. 

4. Via ons digitale aanvraagsysteem ProjectNet dient u de voucher in. Via deze link kunt u de 

aanvraag indienen. In ProjectNet vult u enkele basisgegevens in, zoals titel van uw project, de 

projectgroepleden en een samenvatting (zie handleiding). Daarnaast voegt u de volgende 

verplichte bijlagen toe (in pdf): 

➢ Aanvraagformulier volgens verplicht format 

➢ Letter of commitment van de vaste kern 

 

Uitvoering voucher 

Na toekenning van de voucher ontvangt u 80% van het voucherbedrag ter bevoorschotting. Na 

afronding van de werkzaamheden vult u samen met de expert het verslagformulier in. Het ingevulde 

verslagformulier en de financiële eindafrekening dient u in via ProjectNet. Binnen 3 weken ontvangt u 

reactie op het verslagformulier. Na goedkeuring wordt het definitieve voucherbedrag vastgesteld en op 

basis van deze vaststelling wordt het resterende voucherbedrag overgemaakt.  

U regelt onderling met de expert de uitbetaling van de gemaakte kosten naar de expert.  

https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/GGz/Beschermd_Thuis/Aanvraagformulier_Voucher_Vliegende_Brigade_Ervaringsdeskundigheid.docx
https://www.ervaringsinzet.nu/contact/
https://www.ervaringsinzet.nu/contact/
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/GGz/Beschermd_Thuis/Aanmelden_experts_Vaste_kern_Vliegende_Brigade_ervaringsdeskundigheid.pdf
http://projectnet.zonmw.nl/projectnet/servlet/projectnet?subsidyGuide&id=200003703
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/GGz/AVG/Subsidie/2017-7/C._Handleiding_ProjectNet.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/GGz/Beschermd_Thuis/Aanvraagformulier_Voucher_Vliegende_Brigade_Ervaringsdeskundigheid.docx
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Beoordeling van de voucher 
De voucher dient te voldoen aan de Algemene subsidiebepalingen van ZonMw. Uw subsidieaanvraag 
wordt op basis van de onderstaande criteria beoordeeld.  
 
Het aanvraagformulier wordt door ZonMw getoetst op de volgende voorwaarden: 

 

1. Bijdrage aan implementatie Meerjarenagenda Beschermd Wonen en Maatschappelijke 

Opvang 

− Met de voucher wordt een expert van de flexibele schil Vliegende Brigade 

Ervaringsdeskundigheid bekostigd. 

− De voucher komt ten goede aan het borgen van het cliëntenperspectief bij de implementatie 

van de Meerjarenagenda Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang in de regio. 

− De expert wordt ingezet op één of meerdere thema’s van de Meerjarenagenda Beschermd 

Wonen en Maatschappelijke opvang. 

− De aanvraag van de voucher is afgestemd met de vaste kern Vliegende Brigade 

Ervaringsdeskundigheid. Dit blijkt uit de letter of commitment die als bijlage is toegevoegd aan 

de aanvraag. 

 

2. Beoogd resultaat 

− De problematiek die speelt in de regio/gemeente is helder beschreven.  

− Het doel/resultaat dat wordt nagestreefd met de inzet van een expert Vliegende Brigade 

Ervaringsdeskundigheid is helder (SMART) omschreven. 

 

3. Inzet van de expert 

− Uit het aanvraagformulier is helder hoe de inzet van de expert bijdraagt aan het borgen van 

het cliëntenperspectief bij de implementatie van de Meerjarenagenda BWMO.  

− De in te zetten activiteiten van de expert Vliegende Brigade Ervaringsdeskundigheid zijn 

passend bij het beoogde doel en de specifieke problemen die spelen in de betreffende 

regio/gemeente. 

− Er zijn afspraken gemaakt met de expert over de inzet binnen de looptijd van de voucher. 

 

4. Haalbaarheid 

− Het gegeven tijdpad is realistisch voor de beoogde doelstellingen 

− De looptijd van de voucher bedraagt maximaal 6 maanden.  

 

5. Begroting 

− Het aangevraagd budget is realistisch onderbouwd op basis van de omvang van de in te 

zetten activiteiten 

− Het maximale aanvraagbedrag van €5.000,- wordt niet overschreden. 

− Het maximale uurtarief van €95,- incl. BTW van de expert wordt niet overschreden. 

− Indien de inzet van expertise een aanvulling op een reeds gestart project bij ZonMw, dan is 

inzichtelijk hoe de voucher aansluit bij bestaande financiering en waarom aanvullende 

subsidie in de vorm van een voucher nodig is. 

 

6. Overig 

− De voucher is aangevraagd door een publiek- of privaatrechtelijke rechtspersoon van een 

Nederlandse organisatie. Let op! Het is in principe niet mogelijk om per organisatie meerdere 

vouchers aan te vragen voor dezelfde expert en hetzelfde thema. Het is enkel na overleg met 

ZonMw en de vaste kern Vliegende Brigade Ervaringsdeskundigheid mogelijk om hier van af 

te wijken.  

 

U ontvangt binnen 3 weken na indiening bericht over de eventuele toekenning van de voucher. Bij een 

onvolledig of onduidelijk aanvraagformulier kan aanvullende informatie worden opgevraagd.  

https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/voorwaarden-en-financien/
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Indienen in ProjectNet 
Aanvragen kunnen uitsluitend en conform de richtlijnen worden ingediend via het online indiensysteem 
van ZonMw (ProjectNet). Uw subsidieaanvraag moet tijdig en volledig (inclusief bijlagen) worden 
ingediend. 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. 
 

Verklaring akkoord indienen voucher 
Direct na het digitaal indienen van de uitgewerkte subsidieaanvraag wordt u gewezen op het formulier 
‘Verklaring akkoord indienen uitgewerkte 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. Kristel Steutel, beschermdthuis@zonmw.nl. Het formulier dient uiterlijk 1 
week na de digitale indiening binnen te zijn. 

 
Downloads en links 
A. Template aanvraagformulier voucher 
B. Subsidieaanvraag indienen (ProjectNet) 
C. Aanmelden experts Vliegende Brigade ervaringsdeskundigheid 
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. 

• Wanneer uw aanvraag niet ontvankelijk (onvolledig of onjuist ingediend) is ontvangt u binnen 2 
werkdagen na de indiening 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: + 31 70 34 95 256, e-mail: 
beschermdthuis@zonmw.nl. 
  

Technische vragen 
Bij technische vragen over het gebruik van het online 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. 
 

http://www.zonmw.nl/Toelichtingprojectnet
mailto:beschermdthuis@zonmw.nl
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/GGz/Beschermd_Thuis/Aanvraagformulier_Voucher_Vliegende_Brigade_Ervaringsdeskundigheid.docx
http://projectnet.zonmw.nl/projectnet/servlet/projectnet?subsidyGuide&id=200003703
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/GGz/Beschermd_Thuis/Aanmelden_experts_Vaste_kern_Vliegende_Brigade_ervaringsdeskundigheid.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/GGz/Beschermd_Thuis/Aanmelden_experts_Vaste_kern_Vliegende_Brigade_ervaringsdeskundigheid.pdf
http://www.zonmw.nl/Toelichtingprojectnet
http://www.zonmw.nl/subsidiebepalingen
http://www.zonmw.nl/nl/subsidies/procedure/
mailto:beschermdthuis@zonmw.nl
mailto:projectnet@zonmw.nl

