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ZonMw Open Competitie 2021 
Onderwerpen: innovatief en excellent onderzoek, fundamenteel onderzoek 
 
Datum geplaatst: 15 juni 2021 
Deadline: 12 oktober 2021, 14.00 uur 
 
DOEL SUBSIDIEOPROEP 
 
De volledige informatie over het programma, de doelgroep, voorwaarden en de criteria vindt u 
in de ZonMw Open Competitie, Call for proposals 2021. 
 
ZonMw Open Competitie is bedoeld om onderzoekers uit twee of meerdere vakgebieden samen te 
brengen om zo excellente team science te bevorderen die leidt tot innovatieve (grensverleggende) 
wetenschap van uitzonderlijke kwaliteit op het terrein van gezondheidsonderzoek1. 
 
De verwachte uitkomst van een project is primair wetenschappelijke verdieping (kennisvermeerdering, 
model- en theorievorming) binnen een nieuwe samenwerking tussen onderzoeksgroepen (team 
science). ZonMw ziet deze open stimulans van de wetenschap als dé innovatiemotor voor vernieuwing 
in wetenschap en gezondheidszorg voor de langere termijn.  
 
Daarnaast hecht ZonMw aan creatieve kennisbenuttingsstrategieën, om stakeholders te inspireren en 
mobiliseren, en om gebruikers en effectieve eindgebruikers te laten participeren aan 
wetenschappelijke en maatschappelijke impact.   
 
 
RANDVOORWAARDEN  
De relevantie van een aanvraag voor de ZonMw Open Competitie wordt beoordeeld door de 
beoordelingscommissie. Zij toetst in hoeverre de aanvraag past binnen de doelstellingen van de Call 
for proposals:  
• innovatieve (grensverleggende) biomedische of gezondheidswetenschap met een breed 

uitstralend effect op wetenschap en/of maatschappij;   
• team science: synergistische en creatieve samenwerking tussen onderzoeksgroepen in 

samenstelling en inhoud; 
• creatieve kennisbenuttingsstrategieën en participatie van stakeholders aan wetenschappelijke 

en maatschappelijke impact. 
 
 
Wie kan subsidie aanvragen 
Met het oog op team science is ZonMw Open Competitie dus specifiek bedoeld voor:  
• Excellente combinaties van twee of meer onderzoeksgroepen, die kunnen laten zien dat ze in 

samenstelling en aanpak creatief en grensverleggend zijn.;  
• de samenwerking in het onderzoeksteam moet meer zijn dan de som der delen 

(synergistisch);  
• elk teamlid moet een unieke en significante bijdrage aan het project hebben; 
 
 
 
Welk bedrag kan aangevraagd worden 

 
1 Ter oriëntatie: gezondheidsonderzoek omvat het onderzoek naar vóórkomen, ontstaan, herkennen en preventie van 
ziekten, behandeling van ziekten, verlichting van ziektelast, en functioneren van het systeem van de gezondheidszorg. 
Het doel ervan is een bijdrage te leveren aan bevordering van de gezondheid of verlichting van ziektelast. Het omvat 
het hele werkterrein van het medisch-biologisch -, het klinisch wetenschappelijk -, het populatie - en het 
(zorg)stelselonderzoek. Bij twijfel over de meest geschikte NWO domein om een aanvraag in te dienen kunt u contact 
opnemen met het programmasecretariaat via opencompetitie@zonmw.nl.  

https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Fundamenteel/ZonMw_Open_Competitie/ZonMw_Open_Competitie_-_Call_for_proposals_2021.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Fundamenteel/ZonMw_Open_Competitie/ZonMw_Open_Competitie_-_Call_for_proposals_2021.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Fundamenteel/ZonMw_Open_Competitie/ZonMw_Open_Competitie_-_Call_for_proposals_2021.pdf
file://FILESERVER-03/g-$/Fundamenteel%20Onderzoek/4%20ZonMw%20Open%20Competitie/5%20Rondes/Ronde%202020/1%20Oproep%20-%20ronde%20planning%20-%20vragen/opencompetitie@zonmw.nl
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Door de Covid-19 pandemie zijn de planningen van de subsidierondes van 2020 en 2021 zo ver 
doorgeschoven dat de organisatie van de subsidieronde in 2022 niet mogelijk is. Het budget van de 
subsidieronde van 2022 is verdeeld over de subsidierondes van 2021 en 2023 zodat er geen nadeel 
ontstaat voor aanvragers.  
 
Voor de subsidieronde 2021 bedraagt het totale beschikbare budget € 19.000.000. 
 
De maximaal aan te vragen subsidie per aanvraag zonder investeringsmodule is € 750.000. 
Daarnaast is het mogelijk om een optionele investeringsmodule van € 100.000 – 250.000 bovenop de 
maximaal aan te vragen subsidie in te dienen. Het maximaal aan te vragen subsidiebedrag voor 
aanvragen met een investeringsmodule is dan € 1.000.000,-.   
 
NB. Alle publicaties die voortkomen uit wetenschappelijk onderzoek dat geheel of gedeeltelijk door ZonMw 
gesubsidieerd is dienen direct (zonder embargo) Open Access beschikbaar gesteld te worden, overeenkomstig 
met het ZonMw Open Access beleid. Het artikel dient gepubliceerd te worden onder toepassing van de Creative 
Commons Naamsvermelding (CC BY 4.0 licentie). Indien de auteur het noodzakelijk acht om af te wijken van CC 
BY 4.0 licentie, dient de alternatieve keuze onderbouwd en goedgekeurd te worden. U kunt kosten voor Open 
Access publicaties opnemen in de projectbegroting tot een maximum bedrag van €5000,- (gespecificeerd met 
‘Open Access’). Andere routes zijn toegestaan, echter is deze tegemoetkoming in kosten enkel mogelijk als u 
volgens de volledig gouden Open Access route publiceert. Voor meer informatie over het ZonMw Open Access 
beleid, de voorwaarden en mogelijkheden, verwijzen we u naar onze website.  
 
 
BEOORDELINGSCRITERIA  
De programmacommissie beoordeelt de relevantie en kwaliteit van alle aanvragen. De van toepassing 
zijnde relevantie- en kwaliteitscriteria staan beschreven in de Call for proposals 2021.  
 
Naast het criterium relevantie, wordt de kwaliteit van een aanvraag zowel tijdens de 
beoordelingsprocedure van het projectidee als van de uitgewerkte aanvraag aan de hand van de 
volgende drie criteria (en weging) beoordeeld:  
 
  A. Wetenschappelijke kwaliteit (50%);  

  B. Kwaliteit van het project team (30%);  

  C. Kennisbenutting en Participatie (20%).  

 
Daarnaast dienen bij de uitgewerkte aanvraag de onderdelen Methodologie en Investeringsmodule 
een minimale kwalificatie ‘goed’ te krijgen om voor een uitnodiging tot het interview in aanmerking te 
komen of te behoren bij de categorie ‘hoogst geprioriteerde aanvragen’. De scores hiervan worden 
niet meegewogen in het gemiddelde van de eindscore voor kwaliteit. 
 
 
PROCEDURE & TIJDPAD 
Bij het schrijven van de aanvraag dient rekening gehouden te worden met de volgende punten:  

• Schrijf uw aanvraag in het Engels.  
• Projectideeën dienen te voldoen aan de NWO-subsidieregeling 2017 en het Akkoord 

bekostiging wetenschappelijk onderzoek.  
• Op de pagina voorwaarden en financiën vindt u ook informatie over de METC / CCD en de 

Code Openheid Dierproeven en de Code Biosecurity.  
• Reserveer een deel van uw projectbudget voor communicatie en implementatie. Neem dit op 

in uw begroting. 
• Het is verplicht om bij een subsidieaanvraag een begroting toe te voegen. Het totale bedrag 

mag niet meer dan 15% afwijken dan het aangevraagde bedrag van het projectidee. Betrek 
hierom tijdig een financial controller bij het project, bij voorkeur al bij het opstellen van het 
projectidee. 

• Enkel verplichte bijlagen worden meegenomen bij de beoordeling van uw aanvraag. Overige 
bijlagen worden niet doorgestuurd naar de commissie ter beoordeling. 

• Een interview kan onderdeel zijn van het beoordelingstraject van uw subsidieaanvraag. Van 
het interview wordt een geluidsopname gemaakt. Na afloop van de beoordelingsprocedure 
wordt de geluidsopname vernietigd.  

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.nl
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/open-science-fair-data/open-access/
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Fundamenteel/ZonMw_Open_Competitie/ZonMw_Open_Competitie_-_Call_for_proposals_2021.pdf
https://www.nwo.nl/financiering/hoe-werkt-dat/subsidieregeling
http://www.zonmw.nl/voorwaardenenfinancien
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De complete indiening van een projectidee bestaat uit:  

1) ingevulde tabbladen in Mijn ZonMw (Let op: Mijn ZonMw gaat op 5 augustus 2021 open) 
 

2) in Mijn ZonMw te uploaden bijlagen:  
• Aanvraagformulier projectidee (pre-proposal form 2021) bestaande uit de volgende 

subsecties: 
 1a-e Research proposal  
 2a-d Budget 
 3a-c Biosketches van hoofd- en medeaanvragers (max. 2 A4 per aanvrager) 

 
• Non-referentenformulier (max. 3 non-referenten). 

 
 
Beoordelingsprocedure 
Voor details over procedures voor de beoordeling van subsidieaanvragen verwijzen we u naar de 
infographic ‘in 10 stappen subsidie aanvragen’ en naar de procedurebrochure aanvragers. 
 
De commissie maakt na het indienen van de projectideeën een selectie van de meest kansrijke 
aanvragen op basis van de beschreven procedure. De hoofdaanvragers van de meest kansrijke 
aanvragen ontvangen vervolgens een uitnodiging om een uitgewerkte aanvraag in te dienen. De 
hoofdaanvragers van de minder kansrijke aanvragen worden sterk afgeraden de aanvraag uit te 
werken. 
 
LET OP: de volledige informatie vindt u in de Call for proposals 2021. 
 
Indicatief tijdpad* 
Mijn ZonMw open voor indiening 5 augustus 2021 
Deadline aanlevering stukken toetsing organisatie 14 september 2021 
Deadline indienen projectidee  12 oktober 2021, voor 14.00 uur  
Ontvangst advies commissie  Eind februari / begin maart 2022 
Deadline indienen uitgewerkte subsidieaanvraag  12 mei 2022, voor 14.00 uur  
Deadline indienen weerwoord  Medio - eind juli 2022 
Interview  2e week oktober 2022 
Besluit ZonMw  Medio december 2022 
Startdatum project Uiterlijk 6 maanden na toekenning 

* Onder voorbehoud van wijzigingen. Over exacte deadlines en termijnen wordt u nader geïnformeerd. 
 
Meer informatie: 
Houd de programmapagina op de ZonMw-website in de gaten, deze wordt regelmatig bijgewerkt. 
 
 
INDIENEN 
 
Indiening via Mijn ZonMw 
Aanvragen kunnen uitsluitend, en conform de richtlijnen, worden ingediend via het elektronisch 
indiensysteem van ZonMw ‘Mijn ZonMw’.  
 
Het online systeem zal op 5 augustus 2021 opengaan voor het indienen van een projectidee. 
De sluitingsdatum voor het indienen van een projectidee is 12 oktober 2021, voor 14.00 uur. 
 
 
 
 
 

https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Fundamenteel/ZonMw_Open_Competitie/PI_ZonMw_Open_Competitie_2021.docx
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Fundamenteel/ZonMw_Open_Competitie/Non_reviewers_ZOC_2021.docx
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/hoe-werkt-subsidie-aanvragen/
http://www.zonmw.nl/procedurebrochure
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Fundamenteel/ZonMw_Open_Competitie/ZonMw_Open_Competitie_-_Call_for_proposals_2021.pdf
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/fundamenteel-onderzoek/programmas/programma-detail/zonmw-open-competitie/
https://mijn.zonmw.nl/register/?return_url=%2F
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Tips  
• Als u nog niet eerder met Mijn ZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook 

indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt. 
• Mijn ZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het 

invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline, zodat eventuele fouten of 
technische problemen geen belemmering vormen voor het op tijd indienen van de aanvraag.  

• Bij vragen raadpleeg de handleiding Mijn ZonMw of neem bij problemen zo spoedig mogelijk 
contact op met ZonMw via de servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.  

• 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 de aanvraag eerst als Word-bestand 
heeft opgesteld en vervolgens naar Mijn ZonMw heeft gekopieerd, kunnen sommige tekens 
(waaronder aanhalingstekens) niet goed worden omgezet. U kunt dit in Mijn ZonMw zelf 
corrigeren. 

• U kunt uw werk opslaan in Mijn ZonMw. Aanvragen die zijn ingediend kunnen niet meer worden 
aangepast, zelfs als de deadline nog niet verlopen is. 

• Mijn ZonMw vereist dat bij elk project onder de kop ‘Project members’ een Main applicant, een 
Project leader en een Administrative responsible person worden opgegeven. De hoofdaanvrager 
dient zowel de Main applicant als de Project leader te zijn.  

• Het is niet nodig om een afgedrukte en ondertekende subsidieaanvraag of Verklaring Akkoord in 
te sturen. 
 

 
Inhoudelijke vragen 
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met: 
 
Dr. Angela Sarabdjitsingh (programmamanager) 
Roos Harmsen (programmasecretaris) 
Sanna-Mari Kuisma (programmamedewerker) 
Jacoline Griep (clusterassistent) 
 
Te bereiken via: 070 349 52 88 en opencompetitie@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 en dossiernummer zodat wij u 
eventueel kunnen terugbellen.  
 
 
Downloads en links: 
Alle benodigde informatie is via de website te downloaden: 
• ZonMw Open Competitie, Call for proposals 2021 
• ZonMw Open Competite, Call for proposals 2021 (English) 
• ZonMw Open Competitie pre-proposal form 2021 
• ZonMw non-reviewers form 

 
• NWO-subsidieregeling 2017 
• Procedurebrochure aanvragers 
• Veelgestelde vragen (FAQs) 
 

https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/mijn-zonmwprojectnet/
mailto:servicedesk@zonmw.nl
mailto:opencompetitie@zonmw.nl
mailto:servicedesk@zonmw.nl
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Fundamenteel/ZonMw_Open_Competitie/ZonMw_Open_Competitie_-_Call_for_proposals_2021.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Fundamenteel/ZonMw_Open_Competitie/ZonMw_Open_Competitie_-_Call_for_proposals_2021__English_.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Fundamenteel/ZonMw_Open_Competitie/PI_ZonMw_Open_Competitie_2021.docx
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Fundamenteel/ZonMw_Open_Competitie/Non_reviewers_ZOC_2021.docx
https://www.nwo.nl/financiering/hoe-werkt-dat/subsidieregeling
http://www.zonmw.nl/procedurebrochure
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Fundamenteel/ZonMw_Open_Competitie/FAQ_ZonMw_Open_Competitie_2021.pdf
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