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DOEL SUBSIDIEOPROEP 
Het doel van de Vernieuwingsimpuls is vernieuwing van het wetenschappelijk onderzoek. De Veni-
financiering is bedoeld voor onderzoekers die behoren tot de beste tien tot twintig procent van hun 
populatie, ongeacht hun nationaliteit en onderwerp van onderzoek. Van hen wordt verwacht dat zij ook 
anderen van de originaliteit en de potentie van hun ideeën weten te overtuigen. Ook onderzoekers 
werkzaam bij een buitenlandse instelling mogen een aanvraag indienen. Het te financieren project 
dient aan een Nederlandse, door NWO-erkende instelling, te worden uitgevoerd. 
 

RANDVOORWAARDEN  
Volledige informatie over de doelgroepen, procedures en richtlijnen vindt u in de brochure Veni 2019 

(onder downloads). 

 

Wie kan aanvragen 
 Gepromoveerde onderzoekers, tot maximaal 3 jaar na promotie, gerekend vanaf de 

promotiedatum tot 1 januari 2019 (let op: dit is dus niet zoals eerder gebruikelijk de deadline 

van de ronde!). Er zijn mogelijkheden tot extensie van de indientermijn op basis van ziekte, 

zorgtaken, een opleiding tot medisch specialist of zwangerschap, zie voor een beschrijving 

van de mogelijkheden de brochure Veni 2019. Wanneer u in aanmerking denkt te komen voor 

de extensieregeling, vraagt u dan vóór indiening toestemming bij NWO via vi@nwo.nl.  

 Toegankelijk voor buitenlandse onderzoekers 

 

Welk bedrag kan aangevraagd worden 
De subsidie bedraagt maximaal € 250.000 voor 36 maanden onderzoek. Wanneer u minder dan 36 

maanden onderzoek aanvraag wordt de toekenning naar rato verlaagd. Wanneer u de Veni in deeltijd 

uitvoert mag u de looptijd evenredig aan het aantal fte verlengen tot maximaal 48 maanden.  

 

BEOORDELINGSCRITERIA  
Alle aanvragen worden beoordeeld op de criteria:  

1. kwaliteit van de onderzoeker  
2. kwaliteit, innovatief karakter en wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel  
3. kennisbenutting  

Deze criteria wegen respectievelijk 40%, 40% en 20% mee in het totaaloordeel. 

 

Relevantiecriteria  
Aanvragen in het Veni-programma worden niet op relevantie als criterium beoordeeld. Wel vragen we 
indieners, indien van toepassing, bij het opstellen van het onderzoeksvoorstel rekening te houden met 
de volgende aandachtspunten:   
 

 diversiteit  

Aandacht voor diversiteit en differentiatie van de doelgroep naar kenmerken zoals sekse, leeftijd, 
sociaal-economische situatie, opleidingsniveau, migratie- en culturele achtergrond en seksuele 
geaardheid, voor zover die relevant zijn voor de thematiek van het project. 

 toepassing van ICT en e-health 
ZonMw heeft een brede kijk op de inzet van ICT in de zorg. Hieronder verstaan we de inzet van 
eHealth toepassingen, domotica, robotica maar ook de opslag van data met behulp van ICT. We 
hebben aandachtspunten geformuleerd voor ICT-applicaties en ICT-standaarden in onderzoek. 

 onderwijs 
Kennis wordt vooral toepasbaar en toegepast in het onderwijs indien deze kennis tot stand komt in 
wisselwerking tussen onderzoek, onderwijs en praktijk. Hoe geeft u de wisselwerking tussen 
onderwijs, onderzoek, praktijk en beleid vorm? Welke resultaten levert uw project of onderzoek 
naar verwachting op voor het onderwijs? 

 participatie van patiënten en/of eindgebruikers  
ZonMw streeft bij projecten naar het betrekken van belanghebbenden, inclusief de einddoelgroep 
of eindgebruiker die beschikt over ‘ervaringsdeskundigheid’. Met ‘betrekken’ bedoelen we 
concreet het raadplegen, advies inwinnen, samenwerken en/of laten (mee)beslissen van 
betrokkenen bij de projecten. 

mailto:vi@nwo.nl
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 toegang tot data  

ZonMw stimuleert een optimaal gebruik van data. Beschrijf in uw projectidee of -aanvraag de 
mogelijkheden om gebruik te maken van bestaande databestanden en onderbouw de noodzaak 
van nieuwe dataverzameling. Geef bij het opzetten van een nieuwe dataverzameling aan hoe de 
toegankelijkheid ervan na afloop wordt geregeld. 

 toepassing 
Hieronder verstaan we de te verwachten toepasbaarheid en het gebruik van de resultaten of 
producten in de praktijk of bij het vormen van beleid. 

 

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

 Schrijf uw aanvragen in het Engels.  

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

 Door de aanvrager mee te sturen verplichte bijlage(n): 

 Formulier ‘Research proposal’ 

 Formulier ‘Curriculum vitae and Output’ 

 Inbeddingsgarantie 

 Garantieverklaring (indien er sprake is van cofinanciering door derde partij) 

 Goedkeuring promotiecommissie (indien promotiedatum na de indiendeadline valt) 

 U kunt eventuele non-referenten opgeven bij indiening (maximaal 3 individuele personen)  

 Alle bijlagen dienen te worden ingediend als PDF zonder beveiliging 

 Overige bijlagen zijn niet toegestaan en worden niet doorgestuurd aan de commissie en/of 
referenten 

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

 

Beoordelingsprocedure 
Voor de procedures tijdens de beoordeling van Veni-aanvragen verwijzen we u naar de Veni-brochure 
2019. 
 

Tijdpad 
Deadline indienen aanvraag 8 januari 2019 

Ontvangst besluit voorselectie Medio maart 2019 

Ontvangst commentaar referenten 29 april 2019 

Deadline indienen wederhoor 6 mei 2019 

Interviews 17-19 juni 2019 (ovb) 

Besluit Medio augustus 2019 

Uiterlijke startdatum Medio januari 2020 (ovb) 

 
 

INDIENEN 
 

Indiening via MijnZonMw 
ZonMw maakt voor deze Veni-ronde geen gebruik meer van het oude systeem ‘ProjectNet’. 
Aanvragen kunnen uitsluitend, en conform de richtlijnen, worden ingediend via het elektronisch 
indiensysteem van ZonMw ‘MijnZonMw’. Sluitingsdatum voor het indienen is 8 januari 2019, om 14.00 
uur. 
 

TIPS  
 Als u nog niet eerder met MijnZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook 

indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt! 

 MijnZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het 
invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of 

https://www.nwo.nl/financiering/hoe-werkt-dat/subsidieregeling
http://www.zonmw.nl/voorwaardenenfinancien
http://www.zonmw.nl/voorwaardenenfinancien
https://mijn.zonmw.nl/register/?return_url=%2F
https://mijn.zonmw.nl/register/?return_url=%2F
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problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: 
servicedesk@zonmw.nl.  

 MijnZonMw vereist dat bij elk project een Hoofdaanvrager, een Projectleider/penvoerder en een 
Bestuurlijk verantwoordelijke worden opgegeven. De Veni-kandidaat zelf dient zowel de 
hoofdaanvrager als de projectleider/penvoerder te zijn. De bestuurlijk verantwoordelijke is de 
decaan van het gastinstituut, degene die ook de inbeddingsgarantie heeft ondertekend. 

 

Verklaring akkoord indienen uitgewerkte subsidieaanvraag en 
inbeddinsgarantie 
Het is in tegenstelling tot bij andere ZonMw-programa’s niet nodig om een ‘Verklaring akkoord 
indienen uitgewerkte subsidieaanvraag’ in te dienen. Wel is het verplicht om bij indiening een 
ingevulde en door de decaan van de ontvangende instelling/faculteit ondertekende inbeddingsgarantie 
bij te sluiten. U kunt hierover meer informatie vinden op de website van NWO: FAQ 
Inbeddingsgarantie. 
 

Inhoudelijke vragen 
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met: 
Drs. Guillaume Macor (programmasecretaris), 070-3495299, veni@zonmw.nl 
Mw. Corina van Duin, 070-3495209, veni@zonmw.nl 

 

Technische vragen 
Bij technische vragen over het gebruik van het elektronisch indiensysteem van ZonMw (MijnZonMw) 
kunt u contact opnemen met de servicedesk: maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur, 070-
3495178, servicedesk@zonmw.nl. Vermeld in uw e-mail uw telefoonnummer zodat wij u eventueel 
kunnen terugbellen. 
 

Downloads en links: 
- Informatie Veni 2019 – Nederlands 
- Information Veni 2019 – English  
- Formulier Veni 2019 - ZonMw - part 0. Mijn ZonMw (voorbeeld van het digitale formulier) 
- Formulier Veni 2019 - ZonMw - Part 1. ‘Plan and Utilisation’ 
- Formulier Veni 2019 - ZonMw - Part 2. ‘Curriculum vitae and Output’ 
- Formulier inbeddingsgarantie Veni (inclusief overschrijdingsgarantie door instelling) 
- Form Embedding guarantee Veni (including excess budget guarantee by the host) 
- Garantieverklaring cofinanciering derde partij 
- Formulier Non-reviewers 
- ZonMw Disciplines 
  

mailto:servicedesk@zonmw.nl
https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/vernieuwingsimpuls/achtergrond/veranderingen+2018-2019/faq+inbeddingsgarantie
https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/vernieuwingsimpuls/achtergrond/veranderingen+2018-2019/faq+inbeddingsgarantie
https://mijn.zonmw.nl/register/?return_url=%2F
mailto:servicedesk@zonmw.nl
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Fundamenteel/Veni/ZonMw_Veni_2019_NEDERLANDS.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Fundamenteel/Veni/ZonMw_Veni_2019_ENGLISH.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Fundamenteel/Veni/Veni_2019_Form_-_ZonMw_-_part_0._Mijn_ZonMw.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Fundamenteel/Veni/Veni_2019_Form_-_ZonMw_-_part_1._Research_proposal.docx
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Fundamenteel/Veni/Veni_2019_Form_-_ZonMw_-_part_2._Curriculum_vitae_and_Output.docx
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Fundamenteel/Veni/Veni_formulier_inbeddingsgarantie_NL.docx
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Fundamenteel/Veni/Veni_Form_Embedding_Guarantee_ENG.docx
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Fundamenteel/Veni/standaardformulier_cofinanciering_VI_derde_partij.docx
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Fundamenteel/Veni/Non-Reviewers.docx
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Fundamenteel/Veni/ZonMw_disciplines.pdf
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English Translation  
 
1. ZonMw Veni 2019  
Deadline: January 8, 2019, 14h00 
Keywords: Talented researchers, scientific innovation 
Posted on: November 1, 2018 

 
 NOTE: The original Dutch-language text of the call for proposals is the authoritative version. Where 
the English-language text is open to a different interpretation, no additional rights may be derived from 
it. 
 
Aim of this call for propals 
The aim of the Innovational Research Incentives Scheme is to promote innovation in academic 
research. The Veni funding focuses on researchers who will be among the top 10 to 20 percent of their 
peer group, irrespective of their nationality or research topic. It is expected that they can also convince 
others of the originality and potential of their ideas. Researchers working at a foreign institution are 
also eligible to submit an application. If awarded, the project must be carried out at a Dutch institution 
recognised by NWO. 
 
Conditions 
Full information on the target groups, procedures and guidelines can be found in the brochure Veni 
2019 (under downloads). 
 
Eligible candidates  
Applications can be submitted by candidates who have recently received their doctorates, irrespective 
of whether they hold tenured positions or whether they come from the Netherlands or abroad. Veni 
candidates must have completed their doctorates in the last 3 years; that is, no more than 3 years 
must have elapsed between the date of the formal PhD award and January 1st 2019 (note: this is not 
the deadline for the round).   
 
Sums available  
The maximum sum available for a grant is €250,000 for three years of research (full time 
appointment). If the proposed research is of shorter duration, the maximum amount will be reduced 
accordingly. If the research will be performed part-time the duration can be extended proportionally to 
the reduced appointment, to a maximum of 48 months.  
 
Assessment criteria  
Applications are assessed on the basis of the following criteria:  
1. quality of the researcher  
2. quality, innovative character and academic impact of the proposed research  
3. knowledge utilisation 
The weighting given to these criteria in the overall rating of the application is 40%, 40% and 20% 
respectively. 
 
Criteria on relevance 
Veni applications will not be evaluated on relevance as a criterion. However, we ask applicants to take 
the following aspects into account (if applicable) when preparing a grant application: 

 human diversity 

 the use of ICT and e-health 

 education 

 patient/end-user participation 

 access to data 

 the expected use of the results or products in health practice.  
 
Procedural criteria  

 All applications must be in English.  

 Applications must comply with the NWO grant terms and conditions. On the ZonMw website 
you can find information on medical research ethics committee / Central Committee Animal 

https://www.nwo.nl/en/funding/funding+process+explained/nwo+grant+rules+2017
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Experiments (METC / CCD) and the licences under the Population Screening Act, the animal 
testing transparency code and the biosecurity code  

 Mandatory attachments for the applicant are:  
o Form ‘Plan and Utilisation’ 
o Form ‘Curriculum vitae’ 
o Embedding guarantee 
o Third party guarantee of excess costs (if budget exceeds €250,000) 
o Approval of PhD thesis by PhD-committee (if applicant has not yet received a PhD 

before the submission deadline) 

 Non-reviewers (maximum of 3 individuals) can be submitted with the application 

 All attachments have to be submitted as a PDF file without restrictions 

 Additional attachments are not allowed and will not be sent to the committee and/or external 
reviewers 

 An interview with the selection committee can be part of the procedure. A sound recording will 
be made of each interview. The recordings will be destroyed after the assessment procedure. 

 
4.4 Procedure and timetable  
Details of the procedures for assessing grant applications are described in the Veni brochure 2018 . 
 
Approximate timetable 

Deadline for submission of grant application  January 8, 2019, 14.00 hrs.  

Decision about pre-selection received by  Mid march 2019  

Reviewers’ comments received  April 29, 2019 

Deadline for submission of rebuttal  May 6, 2019  

Interviews  June 17-19, 2019 

Decision  Middle of August 2019  

Deadline for start of project  Middle of January, 2020  

 
Submission of applications (via MijnZonMw) 
ZonMw no longer uses the old system 'ProjectNet' for this Veni round. Applications must be submitted 
online, and in accordance with the guidelines, via the application system ‘MijnZonMw’. The closing 
date for applications is January 8, 2019, at 14.00 hrs. 
 
TIPS 

 If you have never worked with ‘MijnZonMw’ before, you must first create a personal account, 
even if you have created an account in ProjectNet before! 

 ‘MijnZonMw’ is a brand new system. We strongly encourage applicants to start entering their 
application details early, preferably at least one week before te deadline. If you encounter 
problems or have any questions please contact ZonMw as soon as possible via  our 
Servicedesk: servicedesk@zonmw.nl.  

 MijnZonMw requires the registration of a Main applicant, Projectleader and secretary and 
Administrative responsibility for every project. The Veni applicant should register as the Main 
applicant as well as the Projectleader and secretary. The administrative responsibility should 
be the person who signed the embedding guarantee, i.e. the dean of the host institute or 
faculty. 

 
Declaration submitting full grant application and embedding guarantee. 
In contrast to other ZonMw programs, it is not necessary to submit a 'Declaration submitting a full 
grant application'. However, it is compulsory to enclose a completed embedding guarantee signed by 
the dean of the receiving institution / faculty. You can find more information about this on the NWO 
website: FAQ Embedding guarantee. 
 
Queries 
If you have any queries concerning the procedure or the programme itself, contact the programme 
officer: 
Guillaume Macor MSc, programme officer, +31-70-3495299, veni@zonmw.nl.  
Ms. Corina van Duin, +31-70-3495209 veni@zonmw.nl. 
 
 

http://www.zonmw.nl/nl/subsidies/voorwaarden-en-financien/
http://www.zonmw.nl/nl/subsidies/gedragscodes/
http://www.zonmw.nl/nl/subsidies/gedragscodes/
https://mijn.zonmw.nl/register/?return_url=%2F
https://mijn.zonmw.nl/register/?return_url=%2F
mailto:servicedesk@zonmw.nl
https://www.nwo.nl/en/research-and-results/programmes/Talent+Scheme/background/changes+2018-2019/faq+embedding+guarantee
mailto:veni@zonmw.nl
mailto:veni@zonmw.nl
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Technical questions 
If you experience any problems with MijnZonMw, please contact the helpdesk between 08.00 and 
17.00 on +31 70 349 5178 or by e-mail at servicedesk@zonmw.nl. Please specify a telephone number 
in your e-mail so we can call you back. 
 

Downloads en links: 
- Informatie Veni 2019 – Nederlands 
- Information Veni 2019 – English  
- Form Veni 2019 - ZonMw - Part 0. Mijn ZonMw (example of the digital form) 
- Form Veni 2019 - ZonMw - Part 1. ‘Plan and Utilisation’ 
- Form Veni 2019 - ZonMw - Part 2. ‘Curriculum vitae and Output’ 
- Formulier inbeddingsgarantie Veni (inclusief overschrijdingsgarantie door instelling) 
- Form Embedding guarantee Veni (including excess budget guarantee by the host) 
- Garantieverklaring cofinanciering derde partij (guarantee excess budget by third party) 
- Form Non-reviewers 
- ZonMw Disciplines 
 
 

https://mijn.zonmw.nl/register/?return_url=%2F
mailto:servicedesk@zonmw.nl
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Fundamenteel/Veni/ZonMw_Veni_2019_NEDERLANDS.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Fundamenteel/Veni/ZonMw_Veni_2019_ENGLISH.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Fundamenteel/Veni/Veni_2019_Form_-_ZonMw_-_part_0._Mijn_ZonMw.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Fundamenteel/Veni/Veni_2019_Form_-_ZonMw_-_part_1._Research_proposal.docx
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Fundamenteel/Veni/Veni_2019_Form_-_ZonMw_-_part_2._Curriculum_vitae_and_Output.docx
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Fundamenteel/Veni/Veni_formulier_inbeddingsgarantie_NL.docx
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Fundamenteel/Veni/Veni_Form_Embedding_Guarantee_ENG.docx
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Fundamenteel/Veni/standaardformulier_cofinanciering_VI_derde_partij.docx
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Fundamenteel/Veni/Non-Reviewers.docx
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Fundamenteel/Veni/ZonMw_disciplines.pdf

