


1 
 

 
 
 

Jaarplan ZonMw 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



2 
 

Colofon  
Met kennis werken aan een goede gezondheid voor iedereen. Daar staat ZonMw voor.  
ZonMw programmeert en financiert gezondheidsonderzoek en vernieuwing in de zorg. Ook stimuleert 
ZonMw het gebruik van de ontwikkelde kennis en signaleert waar kennis nodig is.  
  
ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie van VWS en NWO. 
 
 
Auteur: redactie Beleid, Advies & Strategie 
Datum: 7 november 2022  
 
 
 
ZonMw 
Laan van Nieuw Oost-Indië 334 
Postbus 93245 
2509 AE Den Haag 
Tel. 070 349 51 11 
www.zonmw.nl 

info@zonmw.nl 
 
Sociale media 

www.facebook.com/zonmwNL 
www.twitter.com/zonmw 
www.linkedin.com/company/zonmw 
www.youtube.com/ZonMwTV  

 
 
 
  

http://www.zonmw.nl/
mailto:info@zonmw.nl
http://www.facebook.com/zonmwNL
http://www.twitter.com/zonmw
http://www.linkedin.com/company/zonmw
http://www.youtube.com/ZonMwTV


3 
 

Inhoudsopgave 
 
 Voorwoord   4 
1 Inleiding  5 
 1.1 Onze ambitie: waar staat ZonMw voor 5 
 1.2 Onze opdrachtgevers en financiers van programma’s  6 
 1.3 Onze partners  7 
 1.4 ZonMw brede bijzondere activiteiten in 2023 8 
 1.5 Leeswijzer 9 
2 Programma’s   10 
 2.1 Enkele programma’s uitgelicht 10 
 2.2  Bijdragen aan belangrijke beleidsthema’s VWS 12 
 2.3  Bijdragen aan strategische lijnen NWO 15 
 2.4 Bijdragen aan programma’s Europese Commissie 16 
3 ZonMw brede thema’s 17 
 3.1 Signalementen, verkenningen en kennissyntheses 17 
 3.2 Horizontale programma overstijgende onderwerpen 18 
 3.3 Internationale samenwerking en additionele financiering met 

strategische partners 
20 

4 Staf & Bedrijfsvoering 21 
 4.1 Bestuursbureau 21 
 4.2 Innovatie & Ontwikkeling 21 
 4.3 Kwaliteit en compliance  22 
 4.4 Corporate communicatie 22 
 4.5 Financiën & Control (F&C) 23 
 4.6 Human Resource Management 24 
 4.7 Informatie & Automatisering (I&A) 25 
 4.8 Documentaire Informatie Houding (DIH)  26 
 4.9 Informatievoorziening 26 
 4.10 Facilitaire dienst, verbouwing en verduurzaming 27 
   
Bijlage   
A Clusters 28 

  



4 
 

Voorwoord  
 
 
De complexe maatschappelijke vraagstukken waar we momenteel voor staan zijn talrijk. Gezondheid, 
zorg en welzijn staan voor grote uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan de effecten van COVID-19 op de 
samenleving. De enorme personele druk in de zorg. Sterker inzetten op preventie onder andere via een 
gezonde leefomgeving. Het verslaan van oprukkende volksziektes als kanker, diabetes of Alzheimer. 
Het beter verbinden van het zorgdomein met het sociale domein. Deze en vele andere belangrijke 
maatschappelijke thema’s, die onder andere worden benoemd in het Integraal Zorg Akkoord, hebben 
ook in 2023 onze volle aandacht. We zullen met kennis hieraan bijdragen, indachtig de ZonMw missie 
‘Met kennis werken aan een goede gezondheid voor iedereen’.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle mooie ZonMw activiteiten kunnen we alleen in goede samenwerking met velen doen. We werken 
nauw samen met alle relevante partijen rond een bepaald vraagstuk: van onderzoekers tot 
zorgverleners, hulpverleners en ondersteuners; van beleidsmakers tot cliënten, burgers en 
ervaringsdeskundigen. En niet te vergeten: samen met de 500 bevlogen collega’s bij ZonMw. Al 25 jaar 
is ZonMw zo een verbindende kracht achter vernieuwing in zorg, gezondheid en welzijn. Op 14 februari 
2023 start ons jubileumjaar, waarin we verschillende activiteiten organiseren om dit te vieren. U hoort 
nader van ons! 
 
In het jaarplan dat voor u ligt leest u hoe we ook in 2023 kwalitatief goede, relevante én toepasbare 
kennis (laten) ontwikkelen en naar de praktijk brengen. Om bij te dragen aan de maatschappelijke 
uitdagingen waar Nederland voor staat. Wij wensen u veel leesplezier! 
 
Arfan Ikram, voorzitter bestuur 
Veronique Timmerhuis, algemeen directeur  
 
  

Arfan Ikram, de nieuwe bestuursvoorzitter ZonMw:  

“Ik ben enthousiast over de enorme diversiteit aan onderwerpen waar 

ZonMw aan bijdraagt. Dat is nog een hele slag breder dan waarvan ik me 

van te voren bewust was. En ook met heel sterke verknopingen met de 

praktijk en nadruk op implementatie. Het is inspirerend om als ZonMw 

voorzitter hiermee aan de slag te gaan!” 
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1 Inleiding  
 
Met kennis werken aan een goede gezondheid voor iedereen. Daar staan we voor. Dat is waar 
ZonMw zich al 25 jaar voor inzet. In dit jaarplan leest u onze plannen voor 2023. Onze meerjarige 
ambitie staat beschreven in het beleidsplan ‘Het verschil maken: met kennis werken aan een goede 
gezondheid voor iedereen’. Samen met de kaders van onze hoofdopdrachtgevers, het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk 
Onderzoek (NWO), is dit beleidsplan leidend voor de prioritering van onze werkzaamheden in 2023. 
 
In dit jaarplan vindt u onze ambitie, opdrachtgevers en samenwerkingspartners (hoofdstuk 1), onze 
programma’s en aansluiting bij beleidsthema’s VWS en strategische lijnen van NWO (hoofdstuk 2), de 
ZonMw brede thema’s (hoofdstuk 3), en onze staf en bedrijfsvoering (hoofdstuk 4). In de bijlage gaan 
we dieper in op de inhoudelijke prioriteiten per cluster.  
 
 
1.1  Onze ambitie: waar staat ZonMw voor 
 
Met kennis werken aan goede gezondheid voor iedereen 
Vernieuwing in gezondheid, zorg en welzijn gaat over gezond leven en voorkomen dat we ziek 
worden, over nieuwe behandelingen en geneesmiddelen en over de juiste zorg op de juiste plek. 
Onze gezondheid is ook steeds nadrukkelijker verweven met bredere maatschappelijke vraagstukken: 
klimaatverandering, armoede, sociaaleconomische gezondheidsverschillen en veranderingen in 
samenstelling van de Nederlandse bevolking. Dit alles roept vragen op in relatie tot de 
toegankelijkheid, betaalbaarheid en bemensing van gezondheid, zorg en welzijn, alsmede over 
ethische aspecten die daarbij een rol spelen.  
 
Om deze vragen te beantwoorden is een andere kennis en wetenschap nodig, over de volle breedte 
van de kennisketen, van fundamenteel onderzoek tot en met implementatieprojecten. Het vraagt om 
een hechte samenwerking over disciplines heen en om het toegankelijk maken van de beschikbare 
data en resultaten uit projecten.  
 
Door te signaleren, kennis te ontwikkelen en door gebruik van deze kennis in te praktijk te bevorderen, 
blijven wij inspelen op de veranderende wereld om ons heen. We vergroten relevantie, kwaliteit en 
impact van onderzoek en versnellen doorbraken om een goede gezondheid voor iedereen bereikbaar 
te maken. 
 
Verbindende kracht achter vernieuwing 
We verbinden mensen en organisaties op relevante maatschappelijke en wetenschappelijke 
vraagstukken die van invloed zijn op gezondheid, zorg en welzijn. We werken nauw samen met een 
brede groep belanghebbenden: van onderzoekers tot zorgverleners, hulpverleners en ondersteuners; 
van beleidsmakers tot cliënten, burgers en ervaringsdeskundigen. Want alleen samen kunnen we het 
verschil maken. En zo een verbindende kracht zijn achter vernieuwing in zorg, gezondheid en welzijn.  
 
Kernactiviteiten  
Om die toegevoegde waarde te realiseren, richten we ons op drie kernactiviteiten: 
- We programmeren en financieren – we bepalen samen met onze opdrachtgevers en 

stakeholders welke kennis en activiteiten nodig zijn en financieren de ontwikkeling van deze 
kennis.  

- We stimuleren impact – we zijn een stimulator van innovatie en aanjager van implementatie. We 
kijken waar welke kennis nodig is en helpen die kennis in de praktijk te brengen, zodat 
opbrengsten van programma’s en projecten ook daadwerkelijk gebruikt worden.  

https://publicaties.zonmw.nl/het-verschil-maken/
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- We signaleren kennisbehoeftes – door onze positie kunnen we zien waar ontbrekende kennis 
nodig is. Samen met onze partners vragen we hier aandacht voor.  

 
Het resultaat: samen zorgen we voor meer impact van kennis in het verbeteren van gezondheid, zorg 
en welzijn voor iedereen. Altijd met onze kernwaarden in het achterhoofd: zorgvuldig, toegankelijk, 
initiatiefrijk en zeker ook verbindend. Want alleen samen kunnen we bijdragen aan een wereld waarin 
goede gezondheid voor iedereen bereikbaar is. 
 
 
1.2 Onze opdrachtgevers en financiers van programma’s 
 
Ministerie van VWS 
Het ministerie van VWS is onze grootste opdrachtgever. We overleggen regelmatig inhoudelijk en 
strategisch op DG-, directie- en programmaniveau. Dan bespreken we de ontwikkeling en vernieuwing 
van onze programmering. Bovendien voorzien we VWS via verkenningen, signalementen, 
kennisagenda’s en programma-evaluaties van advies, onder meer ter onderbouwing van nieuwe 
investeringen. Naast opdrachtgever is dit ministerie ook een samenwerkingspartner zodat resultaten 
uit projecten ook toegepast kunnen worden.  
 
NWO 
NWO is één van de belangrijkste wetenschapsfinanciers in Nederland. Wij voeren de activiteiten van 
NWO op het terrein van de medische wetenschap en gezondheidsonderzoek uit. Ook dragen wij bij 
aan de uitvoering van de NWA, de KIC-instrumenten en de instrumenten gericht op versterking van de 
onderzoeksinfrastructuur. Naast opdrachtgever zijn we natuurlijk ook samenwerkingspartner met en 
van NWO, zowel NWO-breed als soms ook met specifieke onderdelen zoals de regieorganen SIA en 
NRO.   
 
Overige opdrachtgevers 
In toenemende mate zijn ook andere ministeries – al dan niet samen met het ministerie van VWS – 
opdrachtgever van programma’s bij ZonMw. Het inzicht dat gezondheid verweven is met bredere 
maatschappelijke vraagstukken is immers groeiende. Denk bijvoorbeeld aan samenwerking met 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) op het gebied van microplastics en klimaat en 
gezondheid of met het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijkrelaties (BZK) op gebied van Verward gedrag. Voor ZonMw betekent deze beweging een 
inhoudelijke verbreding van haar werk met nieuwe partijen, met opbouw van expertise vanuit andere 
invalshoeken en met andere dynamiek. Hetgeen inspirerend is voor de andere programma’s.  
 
(Mede)financiers in programmering 
Met medefinanciers programmeren en financieren we niet alleen samen, maar stemmen we ook 
samen processen af, zoals maatschappelijk verantwoord licentiëren en hoe impact te versterken. Ook 
gebruiken we elkaars netwerken om te zorgen dat resultaten van projecten doorontwikkeld kunnen 
worden. Ook in 2023 richten we samenwerkingsverbanden op voor gezamenlijke programmering, 
zodat krachten gebundeld worden en we samen het verschil kunnen maken. De grootste 
medefinanciers in programma’s zijn:  
- (Gezondheids)fondsen - Gezondheidsfondsen investeren met geld van donateurs in 

gezondheidsonderzoek en zijn de afgelopen jaren steeds vaker partners voor ZonMw geworden 
als het gaat om het financieren van programma’s en projecten. Ze zijn als co-financiers betrokken 
bij meerdere programma’s.  

- Health~Holland - De topsector Life Sciences & Health initieert en stimuleert interdisciplinaire R&D 
in publiek-private partnerships. ZonMw draagt samen met Health~Holland en andere partners bij 
aan de Kennis- en Innovatieagenda (KIA) 2020-2023 Gezondheid en Zorg, die de ambities en 
doelen op de gezondheid- en zorgmissies binnen het veld van publiek-private samenwerkingen 
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beschrijft. ZonMw heeft meerdere samenwerkingsvormen met de topsector, zoals de 
gezamenlijke inzet op consortia en gezamenlijke calls. Daarnaast organiseren we samen 
bijeenkomsten, zoals de innovatiecafés en de jaarlijkse gezamenlijke PPS-dag, als we de 
‘quadruple helix’ (overheid, onderzoekers, ondernemers, patiënten/burgers) bij elkaar brengen. 

- Europa - In toenemende mate is ZonMw partner in internationale programma’s om de inzichten te 
vergroten op het gebied van bijvoorbeeld herbestemming medicijnen (programma REMEDI4ALL) 
of de voorbereiding op pandemische paraatheid (programma Be Ready). De programma’s 
ontvangen financiering vanuit Europa en ZonMw speelt daarin een actieve rol als betrokkene bij 
het inrichten van de governance en het opstellen van internationale strategische onderzoeks- en 
innovatieagenda, financiering, opleiding en communicatie.  
 

 
1.3  Onze partners  
 
De werkzaamheden uit dit jaarplan kunnen we alleen realiseren door goede samenwerking met onze 
partners. Want alleen samen kunnen we veranderingen in de dagelijkse praktijk teweegbrengen, 
allemaal vanuit onze eigen rol, taak en verantwoordelijkheid. In onze programma’s werken we dan ook 
intensief samen met diverse partijen die actief zijn in beleid, onderzoek, onderwijs, praktijk, zowel 
nationaal als internationaal, én met patiënten en burgers.  
 
Beleid 
Om te zorgen dat resultaten van projecten ook in de praktijk worden toegepast, werkt ZonMw onder 
andere samen met partijen in het beleidsveld. Onze belangrijkste partner hierin is het ministerie van 
VWS die op basis van onze programmaresultaten mede beleidskeuzes maakt en onderbouwt. Onze 
inzet is samenwerken aan structurele inzet van gezondheidsonderzoek en zorginnovatie voor 
(overheids)beleid en praktijk. ZonMw werkt samen met Zorginstituut Nederland ten behoeve van de 
advisering over het basispakket, het bevorderen van kwaliteit en inzichtelijkheid van de zorg en het 
verbeteren van de inrichting van patiëntenregistraties. Met de Nederlandse Zorgautoriteit hebben we 
afstemming over mogelijkheden in de regels en de bekostiging van de zorg en de ruimte daarbij voor 
zorginnovaties en interventies voortkomend uit onderzoek. We onderhouden verder nauw contact met 
de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd om te zorgen dat onze programma’s aansluiten bij de 
kennisbehoeften van het (zorg)veld. Onze samenwerking met Zorgverzekeraars Nederland richt zich 
op het leveren van bruikbare resultaten voor zorginkoop en het toewerken naar een duurzaam 
kwaliteitsbeleid. 
 
Regionalisering speelt een steeds grotere rol en daarmee worden regionale partners zoals gemeenten 
en samenwerkingsverbanden van gemeenten steeds belangrijker. Ook de decentralisatie van 
zorgtaken naar het lokale niveau heeft daaraan bijgedragen. Daarom werken wij ook expliciet samen 
met gemeenten en met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).  
 
Onderzoek en onderwijs  
Onze belangrijkste samenwerkingspartner in het onderzoeksveld is NWO. We versterken elkaar in 
multidisciplinaire thema’s door waar mogelijk gezamenlijk te programmeren en financieren. Ook 
trekken we samen op waar het gaat om anders Erkennen & waarderen, Open Access en FAIR 
(Findable, Accessible, Interoperable en Reusable) data. Ook met de Samenwerkende 
Gezondheidsfondsen trekken we samen op om zoveel mogelijk impact te halen in het veld van 
gezondheid, zorg en welzijn.  
 
Om praktijkrelevante kennis te kunnen genereren, de kennis uit onderzoek optimaal te benutten en 
elkaar te versterken, werken we samen met veel kennispartners. We stemmen af met landelijke 
kennisorganisaties, zoals de UMCs, RIVM en de VWS-kennisinstituten  over de belangrijkste 
kennisvragen en over kennisbenutting. Vanuit diverse programma’s stimuleren we het gebruik van 
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actiegericht onderzoek om in de eigen zorgpraktijk – op basis van voortschrijdend inzicht – te leren en 
te verbeteren. Daarbij zijn vaak (maar niet exclusief) hogescholen betrokken. 
 
We werken samen met individuele onderzoekers die enerzijds subsidies aanvragen voor onderzoek 
en anderzijds actieve partners zijn binnen onze programma’s als lid van een commissie of stuurgroep.   
Onderwijs is eveneens een onderdeel van de kenniscyclus waarvoor we kennis, inzichten en ervaring 
vanuit het onderwijs kunnen inbrengen in de programma’s en waarbij we nieuwe inzichten, 
methodieken en producten ten goede laten komen aan de professionals. Wij maken daarbij gebruik 
van bestaande structuren en organisaties die als strategische partners de juiste mensen in beweging 
kunnen brengen.  
 
Praktijkveld 
Partijen in het veld van gezondheidszorg en welzijn betrekken we bij agendering, prioritering in 
commissies en programmering. Hierdoor wordt de relevantie van de onderwerpen versterkt en de 
kans vergroot dat de opgedane kennis wordt benut in de praktijk. We hebben regelmatig overleg met 
(koepels van) zorgorganisaties en brancheverenigingen, zoals GGD GHOR Nederland, NFU, STZ, 
ActiZ en Zorgthuis.nl, etc. De (koepels van) beroepsverenigingen dragen eveneens bij aan de verdere 
verspreiding en implementatie van de resultaten en zijn betrokken bij het ontwikkelen en verspreiden 
van kwaliteitsstandaarden. Daarnaast leveren ze input voor kennislacunes (bijvoorbeeld in de vorm 
van kennisagenda’s). 
 
Burgers en patiënten  
Samen met de koepelorganisaties Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in), MIND of specifieke 
patiëntenorganisaties bekijken we hoe we het patiëntenperspectief binnen de subsidieprocedures 
kunnen integreren in onze procedures. Patiënten- en burgerparticipatie is cruciaal in de hele 
kenniscyclus. Het gaat om het ontwikkelen van kennisvragen, het opzetten en uitvoeren van 
onderzoek en het ontwikkelen van kwaliteitsinstrumenten. 
 
 
1.4  ZonMw brede bijzondere activiteiten in 2023 
 
Kaderwetevaluatie 
Conform de kaderwet zal het evaluatierapport door Bureau Significant, die de evaluatie over de 
periode 2016-2021 uitvoert, in het voorjaar van 2023 worden opgeleverd. Het ZonMw-bestuur zal 
vervolgens hierop reflecteren en een (beleids)reactie geven. Deze evaluatie heeft als doel om inzicht 
in het functioneren van ZonMw te vergroten. Het gaat hierbij om doeltreffendheid, doelmatigheid, 
taakopvatting, en opvolging van de aandachtspunten van de vorige evaluatie. Een onafhankelijke 
begeleidingscommissie reflecteert op proces, bevindingen en aanbevelingen.  
 
25 jaar ZonMw 
Op 14 februari 1998 is de Wet op Zon van kracht gegaan. Dit is het officiële startpunt van de 
rechtsvoorganger van ZonMw. Op 14 februari 2023 start dus ons jubileumjaar. En dat jaar zullen we 
niet ongemerkt voorbij laten gaan. Gedurende het jaar zullen er momenten zijn waarbij we stil staan bij 
deze eerste kwart eeuw ZonMw als financier van projecten op het gebied van gezondheid, zorg en 
welzijn. Zowel in onze reguliere activiteiten alsmede in activiteiten die speciaal ter ere van ons 
jubileum georganiseerd zullen worden. Laat u verrassen.  
 
1.5  Leeswijzer 
 
Elk onderdeel van ZonMw draagt bij aan de taakvervulling en doelbereiking van ZonMw. Dit doen we 
in gezamenlijkheid, waarbij elk onderdeel specifieke verantwoordelijkheden heeft. De ZonMw 
programma’s worden uitgevoerd in 14 thematisch-inhoudelijke clusters die tezamen de programma-
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afdeling vormen. In hoofdstuk 2 worden enkele bijzondere activiteiten uitgelicht uit de veelheid van 
ZonMw-programma’s. Voor alle inhoudelijke ZonMw programma’s die lopen in de 14 clusters 
verwijzen we graag naar bijlage A. Naast het uitvoeren van de programma-opdrachten werken 
programma-afdeling en stafafdelingen samen in het uitvoeren van de actielijnen uit het beleidsplan, 
welke gefinancierd worden vanuit het strategisch budget. Deze activiteiten staan beschreven in 
hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 staan tenslotte de resultaten die de stafafdeling Beleid, Advies & Strategie 
en de afdeling Bedrijfsvoering willen bereiken in 2023.  
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2 Programma’s 
 
ZonMw werkt momenteel aan 182 programma’s. Deze programma’s bestrijken de gehele kennisketen 
van fundamenteel onderzoek tot implementatie en worden uitgevoerd in 14 clusters. In bijlage A geeft 
elk cluster hun doelstelling, hoogtepunten voor 2023 en de plannen in lijn met de ZonMw 
kernactiviteiten weer.  
 
Graag lichten we allereerst in dit hoofdstuk een paar lopende programma’s en onderwerpen uit (2.1). 
Dit zijn programma’s die in 2023 extra aandacht vragen, omdat ze clusteroverstijgend zijn of in de fase 
van een evaluatie zitten. In paragraaf 2.2 en 2.3 lichten we belangrijke beleidsmatige thema’s toe die 
vanuit respectievelijk VWS en NWO extra aandacht vragen in 2023. Ook benoemen we graag de 
activiteiten die we in internationaal verband oppakken (2.3). Hiermee geven we een mooi inzicht in de 
aard en waarde van diverse kennis- en innovatieprogramma’s en activiteiten die goed aansluiten bij 
de actualiteit. In dit hoofdstuk beschrijven we vooral de opdrachtenkant. In hoofdstuk 3 beschrijven we 
onze investeringen vanuit strategisch budget.  
 
2.1 Enkele programma’s uitgelicht 
 
COVID-19 
Het ZonMw-brede COVID-19 programma beoogt bij te dragen aan bestrijding van de 
coronapandemie. Eind 2022 is het programma als volgt georganiseerd: 3 aandachtsgebieden met 
lopende projecten gestart in 2020: diagnostiek en behandeling; preventie en zorg; en 
maatschappelijke effecten. Het COVID-19 vervolg programma van 2021 bevat lopende projecten op 4 
deelprogramma’s: behandeling, vaccinatie, gezondheidsonderzoek bij rampen en nazorg. In 2022 zijn 
deelprogramma’s toegevoegd op mentale vitaliteit van werkenden, aanhoudende klachten en nazorg, 
sleuteltechnologieën voor behandeling, vaccinstudies en COVID-19 besmetting en verspreiding.  
 
Activiteiten en resultaten in 2023:  
- Monitoren van de impact van covid op de gezondheid van mensen (GOR) en belichten van 

achterliggende redenen voor oversterfte in de corona periode. Daarnaast ontwikkelen we, in 
samenspraak met programma COVID - Data van VWS, nieuwe instrumenten om toegang tot 
publieke gezondheid data te faciliteren en onafhankelijke onderzoek naar die data te stimuleren. 

- Nadrukkerlijk vragen aan onderzoekers om hun onderzoeksdata te beheren, geschikt te maken 
voor hergebruik en te delen. Met als doel dat alle data van de COVID-19 projecten FAIR 
(Findable, Accessible, Interoperable and Reusable) zijn ingericht en vindbaar zijn op data portal 
www.health-ri.nl. 

- Bundelen van kennis ter voorbreiding op volgende pandemieën inclusief een regelmatige 
rapportage aan VWS en RIVM zodat de resultaten direct bruikbaar zijn voor beleidsontwikkeling 
met betrekking tot de pandemie. Tevens vindt actieve uitwisseling en duiding van resultaten met 
nationale en internationale professionals plaats. 

- Uitrol van het nieuw beoogde programma pandemische paraatheid als vervolg op de 
kennisbenutting dat later wordt toegelicht. 
 

ZorgEvaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) 
Zorgevaluatie en gepast gebruik van zorg bevorderen is in de hele gezondheidszorg een belangrijke 
beweging, waarbij partijen samen inzetten op het verlenen van zorg waarvan de meerwaarde bekend 
is en het niet langer verlenen van zorg zonder meerwaarde. Langs drie lijnen (agenderen, evalueren 
en implementeren) werken we aan evaluatie van bestaande zorg én aan de implementatie van de 
resultaten daarvan. Het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) wordt namens de 
partijen uit het hoofdlijnenakkoord medisch specialistische zorg (HLA MSZ) uitgevoerd. ZonMw is 
sinds enkele jaren strategisch partner. De drie lijnen worden momenteel ingebed in het systeem van 
de medisch specialistische zorg. Deze aanpak sluit naadloos aan op het pleidooi voor het hanteren 

https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Corona/Vervolgprogramma_COVID-19_BASIS-structuur_en_programmering.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Corona/Programmavoorstel_COVID-19_behandeling.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Corona/Programmavoorstel_COVID-19_vaccinstudies.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Corona/GOR_programmatekst_def.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Gezondheidsbescherming/210413.Subsidieoproep_projectidee_Aanhoudende_klachten_na_COVID-19_DEF.pdf
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van passende zorg als norm in het Coalitieakkoord 2021-2025 en draagt bij aan een verbetering van 
de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg. 
 
Betrokken clusters zijn Doelmatigheidsonderzoek, Geestelijke Gezondheid, Geneesmiddelen, 
Kwaliteit van Zorg, Ouderen, Gehandicapten en Chronisch Zieken, en Translationeel Onderzoek en 
ook mensen met implementatie expertise en mensen uit het COVID-programma. Activiteiten en 
resultaten in 2023:  
- Openstellen van een subsidieronde voor zorgevaluatie onderwerpen vanuit de kennisagenda’s om 

versnelling te geven aan het oplossen van kennisvragen van wetenschappelijke verenigingen 
(WVen), zodat patiënten de best bewezen zorg krijgen..  

- Uitwerken van een pilotprotocol  voor het gezamenlijk en systematisch agenderen en in co-creatie 
uitwerken van kennisvragen voor zorgevaluatie ontwikkelen samen met ZE&GG en de HLA-
partijen MSZ. . De te prioriteren kennisvragen komen voort uit richtlijnherzieningstrajecten en 
risico-analyse pakket trajecten. Vervolgens vindt toetsing in een pilot plaats. 

- Inzetten op een versneld duidingsproces van zorgevaluatie resultaten door veldpartijen om te 
komen tot versnelde opname van kennis in professionele richtlijnen samen met ZE&GG.  

 
Dementie 
We zijn een van de belangrijkste uitvoerders van de Nationale Dementiestrategie, een 10-jarig 
programma dat streeft om kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten substantieel 
te verbeteren. Bij het onderzoeksprogramma Dementie ligt de focus op het ontwikkelen van nieuwe 
behandelstrategieën en therapieën, en het faciliteren van een grootschalige onderzoekinfrastructuur in 
multidisciplinaire consortia. Health~Holland en Alzheimer Nederland zijn prominente partners. Het in 
2022 gestarte consortium vanuit KIC samenwerking met NWO en het eerste consortium van het 
onderzoekprogramma (ABOARD) krijgen momentum. 5 nieuwe consortia van het 
onderzoeksprogramma, rondom fundamenteel onderzoek, diagnostiek, jonge mensen met dementie 
en preventie gaan van start.  
 
Betrokken clusters zijn Life Sciences & Health, Ouderen en Geestelijke gezondheid. Activiteiten en 
resultaten in 2023:  
- Geven van een verlenging aan eerste tranche van 4 gemeentes waar werd geëxperimenteerd met 

sociale benadering dementie om te compenseren voor trage inclusie in coronatijd en goed aan te 
sluiten bij in 2022 gestarte 4 regio's.  

- Lokale projecten rondom zinvolle dagbesteding voor ouderen die in 2022 zijn gestart, worden 
afgerond en naar verwachting wordt de regeling opengesteld voor meer gemeentes. 

 
Programma’s in fase van eindevaluatie 
ZonMw heeft de goede gewoonte om programma’s te evalueren. Tussentijds is dit veelal een 
procesmatige evaluatie. Aan het einde van het programma volgt vervolgens een inhoudelijke 
evaluatie. Voor 2023 staan de volgende inhoudelijke evaluaties gepland:  
- Het programma LZO- Lijn 1 kennisontwikkeling  
- Het programma AAL  
- Het programma Ethiek & Gezondheid  
 
2.2 Bijdragen aan belangrijke beleidsthema’s VWS 
 
In de kaderbrief voor 2023 heeft VWS ons geen specifieke inhoudelijke kaders meegegeven. 
Desondanks ziet ZonMw vele belangrijke aanknopingspunten vanuit haar kernactiviteiten bij de 
ontwikkelingen in het beleidsveld voortvloeiend uit het coalitieakkoord en de bijbehorende bestuurlijke 
akkoorden. 
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Passende zorg 
Passende zorg is het centrale thema in het Integraal Zorgakkoord, een van de akkoorden 
voortkomend uit het coalitieakkoord. Passende zorg is zorg die aantoonbaar effectief is en 
meerwaarde heeft voor de patiënt, die samen met de patiënt tot stand komt, op de juiste plek en met 
de nadruk op gezondheid en vanuit het perspectief van zorgprofessionals in een prettige 
werkomgeving. Wij kunnen vanuit onze kernactiviteiten samen met ons uitgebreide netwerk, in 
samenhang en over de grenzen van instellingen en domeinen heen, bijdragen aan het realiseren van 
passende zorg, in deze kabinetsperiode en daarna. Met kennis kunnen wij ondersteuning bieden aan 
de transformatie naar passende zorg. De inzet moet zijn om te komen tot een integrale aanpak ten 
aanzien van de vijf basisprincipes van passende zorg. We continueren en verbeteren de cyclus van 
gepast gebruik (agenderen, evalueren, implementeren). Voortbouwend op bestaande kennis en 
lopende programma's kunnen nieuwe initiatieven en verbindingen de noodzakelijke veranderingen in 
gang zetten. Er ligt al een stevige basis, mede dankzij bijna 25 jaar Doelmatigheidsonderzoek en een 
decennialange traditie van preventieonderzoek. 
 
Activiteiten en resultaten 2023: 
- Met inzet van passende zorg middelen zijn er in 2022 de eerste acties ondernomen, 

clusteroverstijgend en door uitbreiding van voorgenomen subsidierondes. Projecten starten eind 
2022 respectievelijk begin 2023 om: daadwerkelijke implementatie van resultaten uit bij voorkeur 
gebundelde projecten te stimuleren én om implementatiespecialisten op te leiden die 
implementatie in de verschillende organisaties ook daadwerkelijk gaan realiseren. 

- Ontwikkeling van nieuwe programma’s voor passende zorg in samenspraak met de stakeholders 
uit het veld en VWS. Dat doen we op basis van wat in de agenderingsfase is opgesteld. 
Doelstellingen en aanpak kunnen verschillen afhankelijk van de context waarbinnen het 
programma wordt uitgevoerd. Wij stimuleren het aanreiken van vragen uit de praktijk of het beleid 
waarbij de kans het grootst is dat de implementatie succesvol zal zijn. Commitment vanuit alle 
betrokken partijen bij agenderen en uitvoeren van studies en bij implementatie zorgt voor een 
grotere impact. Evaluatieonderzoek ZE&GG is die weg al ingeslagen. 

- (Mede)ontwikkelen van criteria in het agenderen van de maatschappelijk relevante 
onderzoeksvragen in het geval van passende zorg in de curatieve sector samen met de 
verschillende partijen in de zorg. Scherpe criteria helpen bij prioriteren en dit prioriteringsproces 
kunnen wij op een onafhankelijke manier inregelen.  

- Uitvoeren van analyses van de aanwezigheid van kennis op het gebied van passende zorg in die 
sectoren waar (effectiviteits)onderzoek in relatie tot passende zorg nieuw is. De agendering in 
deze sectoren is nog niet gericht op passende zorg, al zijn er al wel verschillende kennisagenda’s, 
zoals bijvoorbeeld in de langdurige zorg.  

- Uitvoeren van lopende programma’s, financiering en activiteiten binnen ZonMw op dit thema, 
waarbij we samen met VWS en het veld bekijken hoe de programmalijnen elkaar verder kunnen 
versterken: Doelmatigheidsonderzoek, Goed Gebruik Geneesmiddelen, Evaluatieonderzoek 
ZE&GG, Onderzoeksprogramma GGZ, Zorg voor innoveren, Positieve gezondheid 
(beleidsspeerpunt ZonMw), Programma Langdurige Zorg en Ondersteuning, Programma 
Paramedische Zorg, Kennisprogramma Huisartsenzorg, Programma Verpleging en Verzorging, 
Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden wijkverpleging, Actieonderzoek innovatieve zorgprocessen, 
Preventieprogramma en Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP). 

 
Preventie, leefstijl en volksziektes 
In het Preventieprogramma staat reeds vele jaren onderzoek naar preventie en een gezonde leefstijl 
centraal. Meer aandacht voor preventie en een gezonde leefstijl van jongs af aan staat centraal in het 
coalitieakkoord. Structurele toepassing van leefstijl als (onderdeel van de) behandeling wordt gezien 
als een belangrijke oplossingsrichting voor de sterk toenemende ziektelast en zorgkosten en draagt bij 
aan passende zorg. Tegelijkertijd zal extra geïnvesteerd worden in onderzoek naar en de aanpak van 
een drietal volksziektes, te weten de ziekte van Alzheimer, obesitas en kanker.  
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Activiteiten en resultaten 2023: 
- Binnen het aankomende 7e Preventieprogramma (start 2023) zullen de ambities uit het Integraal 

Zorgakkoord een belangrijke plek innemen. 
- Bijdragen aan de opstart van een brede leefstijlcoalitie die zowel nationaal als regionaal regie kan 

gaan voeren samen met TNO en de Patiëntenfederatie Nederland.  
- Starten van onderzoek naar de (kosten)effectiviteit van leefstijlinterventies door starten van 

grootschalige consortia voor 3 volksziektes (Alzheimer, obesitas en kanker). De resultaten dienen 
bruikbaar te zijn voor het Zorginstituut ten behoeve van opname in het basispakket. 

- Regionale versterking van de kennisfunctie van GGD-en en inrichting van een leernetwerk rond 
integraal gebruik van erkende interventies op het gebied van gezondheidsbevordering en 
preventie.  

- Versterking van de implementatie van effectieve en kansrijke interventies gericht op mentale 
gezondheid via de academische werkplaatsen Publieke gezondheid en de Werkplaatsen Jeugd. 
En er zal een kennisinfrastructuur worden opgebouwd. 

- Vervolg geven aan het initiatief Hoofdzaken (in samenwerking met de Hersenstichting en MIND) in 
het opstellen van een nationaal kennis- en innovatieprogramma voor hersen- en/of psychische 
gezondheid. 

- Voor het dementieprogramma verwijzen we naar paragraaf 2.1.  
- Uitvoeren van lopende programma’s, financiering en activiteiten binnen ZonMw op dit thema: 

Onder andere door samen met TNO en de Patiëntenfederatie Nederland verder vorm geven aan 
de kwartiermakersfase van leefstijlgeneeskunde en door financieren van implementatieonderzoek 
naar lopende leefstijlgeneeskunde projecten om zo het fundament van leefstijlgeneeskunde te 
versterken en waarop de op te starten brede leefstijlcoalitie kan voortbouwen.  
 

Gezonde beweegvriendelijke leefomgeving 
Een gezonde beweegvriendelijke leefomgeving bevordert en beschermt het fysiek, mentaal en sociaal 
welbevinden van mensen. ZonMw en het RIVM hebben een voorbereidende opdracht ontvangen in 
het kader van de coalitiemiddelen gericht op Volksziekten en onderdeel uitmakend van het 
deelbestedingsplan gericht op Gezonde Beweegvriendelijke Leefomgeving. Het RIVM en ZonMw 
hebben samen een uitvoeringsplan uitgewerkt en aangeboden aan VWS. 
 
Activiteiten en resultaten in 2023: 
- ZonMw is de trekker van een klein aantal pilots waarbij wij clusteroverstijgend aan de slag gaan 

om een aantal concrete resultaten en producten op te leveren zodat beleidsmakers met kennis, 
data, infrastructuur en praktische instrumenten, gezondheid meer integraal mee kunnen nemen in 
hun beleid rond de fysieke leefomgeving. Een concrete bijdrage leveren aan 3 urgente 
beleidsopgaven staat centraal: bewegen/gezonde mobiliteit, stedelijke vernieuwing en 
omgevingskwaliteit. Daarnaast besteedt het plan aandacht aan kwetsbare wijken en aan de 
thema’s welzijn, groen/natuur en infectieziekten. Hiervoor wordt de kennisbundeling gezonde 
leefomgeving en kwetsbare gebieden benut (in opdracht van ZonMw door Pharos, Platform31 en 
IVO uitgevoerd). 

- Verbreding van de opdrachtverlening voor Microplastics&Health (MPH) (ministeries van IenW, 
VWS, LNV, topsectoren).  

- Uitvoeren van lopende programma’s, financiering en activiteiten binnen ZonMw op dit thema en 
de resultaten in samenhang te bundelen en te duiden voor onze doelgroepen.  

 
Pandemische paraatheid 
Versterking van de pandemische paraatheid is noodzakelijk. Een belangrijke voorwaarde voor een 
betere voorbereiding op een toekomstige pandemie is een versterkte kennis- en expertisebasis en 
goed georganiseerde samenwerking tussen verschillende disciplines in de wetenschap. De focus 
dient te liggen bij de gesignaleerde kennisbehoefte omtrent (1) detectie en voorspelling van 
pandemieën door micro-organismen en (2) communicatiestrategieën. De verbeterde humane 
monitoring en signalering van zoönosen moet vanuit het One Health gedachtegoed worden 
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geïntegreerd met monitoring en signalering vanuit het veterinaire domein en vanuit de leefomgeving 
en moet goed worden afgestemd met het informatievoorzieningslandschap. Met daarbij een goede 
aansluiting op ontwikkelingen in het buitenland zoals diverse internationale systemen vanuit de WHO 
en het Europees centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC). Internationale samenwerking is 
belangrijk voor de paraatheid in en van Nederland, passend bij de afspraken in het kader van de 
voorziene aanpassingen van de Internationale Gezondheidsregeling (IHR) van de WHO. Binnen 
ZonMw loopt het COVID-19 Programma wat in zijn geheel gekoppeld is aan dit thema.  
 
Activiteiten en resultaten 2023: 
- Opstarten van de eerste fase van kennisprogramma om kennis(infrastructuur) en expertise te 

versterken over pandemische paraatheid en daarmee bij te dragen aan het zoveel mogelijk 
voorkomen en verkleinen van de impact van pandemieën en het vergroten van de 
maatschappelijke adaptatie en weerbaarheid bij pandemieën. Focus in de eerste fase ligt onder 
meer op meer kennis op het gebied van risicopathogenen, detectie en diagnostiekontwikkeling, 
besmetting van dier naar mens en vectoren, scenario’s en interventies voor een beperkt aantal 
pathogenen, en effectieve communicatiemethoden. 

- Bijdragen met de pijler ‘One Health en non-alimentaire zoönosen (gerelateerd aan 
gezelschapsdieren, landbouwhuisdieren en in het wild levende dieren)’ binnen het programma 
Infectieziektebestrijding III. 

 
Arbeidsmarkt en ontzorgen van zorgprofessionals 
De komende 20 jaar gaat er veel veranderen. Meer mensen worden ouder; het aantal ouderen neemt 
toe tot 2050 en daarna hebben we blijvend met een gemiddeld oudere bevolking te maken. Dit zal 
leiden tot een grotere zorgvraag, terwijl de beroepsbevolking onvoldoende meegroeit. Het aantal 
mensen dat in de zorg wil werken krimpt. De zorgkosten stijgen. Dit komt doordat steeds meer 
mensen vaker en langer zorg nodig hebben. Terwijl er ook steeds vaker dure geneesmiddelen en 
nieuwe technologieën op de markt komen. Veranderingen zijn nodig om de gezondheidszorg in 
Nederland betaalbaar en bemensbaar te houden.  
 
Activiteiten en resultaten 2023: 
- Inzetten op een verdere verkenning met VWS op welke wijze ZonMw verder behulpzaam kan zijn 

op dit thema.  
- Uitvoeren van programma’s die gericht zijn op het versterken en professionaliseren van 

beroepsgroepen, zoals het programma Verpleging en Verzorging, gericht op voornamelijk wo en 
hbo niveau, en het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO), welke verzorgenden 
betrekt en regie geeft in de uitvoering van hun vak. Het programma Safety II kijkt juist naar wat 
medewerkers veerkrachtig maakt. 

- Uitvoeren van lopende programma’s, financiering en activiteiten gericht op het opschalen en 
breder implementeren van bewezen effectieve interventies binnen zorgorganisaties en het 
stimuleren van innoveren.  

 
Regionale kennisontwikkeling 
Decentralisatie en regionalisatie van zorg en ondersteuning vereisen ook ontwikkelen en inzet van 
lokale kennis, uit wetenschap, praktijk en ervaring. Van de leefwereld van de mensen, gericht op hun 
gezondheid, tot concentratie en regionale/ supra-regionale functie van top specialistische zorg.  
 
Activiteiten en resultaten 2023: 
- Voortbouwen op eerder opgezette lokale ZonMw-initiatieven. We breiden uit met aandacht voor 

de sociale benadering en maatschappelijke ondersteuning van mensen met een handicap, 
ouderen en chronisch zieken of psychisch kwetsbaren.  

- Helpen bij het opzetten van domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden voor juiste zorg op de 
juiste plek in alle sectoren. Een bijdrage leveren aan de (door)ontwikkeling van samenwerking en 
organisatie in de eerstelijnszorg is een van de uitdagingen. Innovatieve lokale 
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samenwerkingsstructuren die een combinatie van eerstelijnszorg en maatschappelijke 
ondersteuning bieden worden gefaciliteerd maar ook geëvalueerd in een living lab opzet.  

- Versterken van de positie van ZonMw in het sociale domein en de samenwerking met lokale 
partners zoals VNG en individuele gemeentes en regio's. Daarbij hanteren we in onze aanpak en 
activiteiten de integrale benadering van gezondheid waarbij niet alleen zorgaspecten een rol 
spelen maar ook sociale netwerken, economische redzaamheid, arbeidsparticipatie en 
zelfstandigheid, woon- en leefomgeving. Gericht op een zinvol, gezond en maatschappelijk leven.  

- Uitvoeren van diverse kennisprogramma’s die gericht zijn op het experimenteren en vervolgens 
implementeren en opschalen van innovaties en kennis in de regio met bijbehorende monitoring. 
Denk hierbij aan lokale initiatieven gericht op jongeren, ouderen en mentaal kwetsbaren; 
netwerken van academische / kennis werkplaatsen met universiteiten en hoge scholen, en 
trajecten in top klinische en ggz instellingen met regionale functie. 
 
 

2.3 Bijdragen aan strategische lijnen NWO 
 
In de kaderbrief heeft NWO ons voor 2023 geen specifieke inhoudelijke kaders meegegeven. 
Desalniettemin kijkt ZonMw al wel naar de NWO-strategie en hoe hierop in te spelen. Ons 
uitgangspunt voor 2023 is de nieuwe strategie van NWO (2023-2026), die is opgebouwd uit vier 
bouwstenen: gezonde onderzoekscultuur, robuust onderzoeksstelsel, coherente onderzoeksagenda’s, 
en onbelemmerd samenwerken.  
 
Gezonde onderzoekscultuur 
ZonMw trekt samen op met NWO op voor de thema’s Open Science, Erkennen & Waarderen en 
Diversiteit en inclusie (zie 3.2). Ook wil ZonMw samen met NWO, de kennisinstellingen, overheid en 
maatschappelijke partners bijdragen aan een gezonde onderzoekscultuur en afspraken maken over 
wat nodig is om deze te behouden, bijvoorbeeld door het wegnemen van ongewenste prikkels. Daarbij 
ligt de verantwoordelijkheid voor de werkomstandigheden en -cultuur van onderzoekers nadrukkelijk 
bij kennisinstellingen en hebben ZonMw en NWO als financiers een verantwoordelijkheid voor het 
verminderen van ongewenste aspecten zoals bijvoorbeeld hypercompetitie en het Matheus-effect. 
 
Robuust onderzoeksstelsel 
Een robuust onderzoeksstelsel biedt ruimte aan alle typen onderzoek (zoals fundamenteel, toegepast 
of praktijkgericht) en disciplines en staat open voor alle onderzoeksvragen. In een robuust stelsel zijn 
de beschikbare middelen voor vrij, ongebonden onderzoek en thematisch onderzoek in balans. Dit is 
in lijn met de ambities van de minister van OCW. De beschikbaarheid van financiering is bovendien 
voor een langere periode (minimaal 7-10 jaar) voorspelbaar. ZonMw trekt ook op dit onderwerp graag 
op met NWO en wacht de uitwerking, extra beschikbare middelen en verdeling binnen de diverse 
domeinen af. 
 
Coherente onderzoeksagenda’s 
ZonMw heeft een lange ervaring met thematisch programmeren op belangrijke maatschappelijke 
opgaven, mede aan de hand van kennis- en onderzoeksagenda’s. Deze ervaring brengen we graag in 
en sluiten daarmee ook graag aan bij de strategische thema’s van NWO. We financieren ook in 2023, 
deels als opdrachtnemer of samenwerkingspartner van NWO, onderzoek dat is gekoppeld aan 
relevante onderzoeksagenda’s zoals NWA-routes, Kennis en Innovatie Agenda’s (KIAs), 
sectorplannen, onderzoeksprogramma’s en investeringsplannen van infrastructuur en ecosystemen, 
beleid & kennisagenda’s van de overheid en internationale agenda’s zoals Horizon Europe en de 
Sustainable Development Goals (SDGs).  
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Onbelemmerd samenwerken  
Om wetenschappelijke en maatschappelijke impact te creëren, is het essentieel om kennis, methoden 
en perspectieven op problemen uit te wisselen en om vraagstukken en uitdagingen in samenwerking 
en in samenhang aan te pakken. Samenwerken, binnen en over landsgrenzen, kennisinstellingen en 
disciplines heen, hoort bij de wetenschap. Samenwerking schept de mogelijkheid om in co-creatie tot 
nieuwe ideeën en oplossingen te komen, geeft toegang tot nieuwe kennis en draagt bij aan de 
benutting ervan in de maatschappij. NWO identificeert relevante strategische thema’s en streeft 
daarvoor naar een samenhangende programmering, planning en inzet van onderzoeksmiddelen. Voor 
een aantal van deze thema’s organiseert NWO een gerichte aanpak waarin de strategische 
financieringsinstrumenten worden ingezet en actief de verbinding wordt gezocht met relevante 
kennisinstellingen. Samenwerken zit in het DNA van ZonMw. We werken al met veel partijen samen, 
zowel interdisciplinair als transdisciplinair. We willen ons – in samenspraak met NWO - gaan richten 
op de ontwikkeling en inzet van instrumentarium om de samenwerking nog verder vorm te geven (zie 
3.2).  
 
 
2.4 Bijdragen aan programma’s Europese Commissie 
 
Met Horizon Europe willen de Europese Commissie (EC) en de Nederlandse overheid wetenschap en 
innovatie stimuleren in het bedrijfsleven en de academische wereld. Binnen Horizon Europe worden er 
daarom samenwerkingen aangegaan met EU-landen, de particuliere sector, stichtingen en andere 
belanghebbenden in de vorm van partnerschappen. Naast samenwerking in het financieren van 
onderzoek, zorgt ZonMw ook dat gezondheidsthema’s die voor Nederland belangrijk zijn terugkomen 
op de Europese onderzoeksagenda. Door inzet van extra middelen (Strategisch budget en SEO- 
middelen) kunnen we inzetten op nauwe betrokkenheid bij de ontwikkeling en start in 2023 van zes 
partnerschappen die allen zijn ondergebracht bij een cluster. Zie paragraaf 3.3 voor activiteiten en 
resultaten.  
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3.  ZonMw brede thema’s  
 
ZonMw heeft een strategisch budget waarmee ze op een drietal terreinen mensen en middelen kan 
inzetten om toekomstbestendig te zijn en te blijven. De eerste categorie is erop gericht om 
toegevoegde waarde te kunnen blijven bieden op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn. De 
tweede categorie is meer gericht op het bieden van toegevoegde als financier van kennisontwikkeling 
en –benutting. Immers door continue aanscherping van ons instrumentarium hebben we ook invloed 
op de wijze waarop kennis tot stand komt c.q. impact bereikt wordt. De derde categorie is een 
combinatie van beide en gericht op onze (inter)nationale samenwerkingen.  
 
3.1 Signalementen, verkenningen en kennissyntheses 
Door onze positie kunnen we zien waar partijen bij elkaar moeten worden gebracht of waar kennis 
ontbreekt. Belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen zijn de basis om samen met partijen in het 
veld van gezondheid, zorg en welzijn de bestaande kennis te bundelen en openstaande kennisvragen 
te bundelen. Het gaat hierbij om onderwerpen waarvoor nog geen specifiek programma beschikbaar is 
en die dus de ontwikkeling van een eventueel nieuw programma kunnen voeden, zoals duurzame 
zorg.  
 
Verkenningen in kader van akkoorden 
Naast het reeds beschikbare coalitieakkoord maakt het Integraal Zorg Akkoord (IZA) helder welke 
maatschappelijke vraagstukken momenteel centraal staan in de zorg en wordt gewerkt aan het 
Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) rondom maatschappelijke vraagstukken op het vlak van 
publieke gezondheid en het sociale domein. Voor deze bestuurlijke akkoorden is nadere uitwerking 
nodig, onder andere op het gebied van benodigde kennisontwikkeling en kennisbenutting. Op de 
genoemde thema’s zal met inzet van het strategisch budget tevens geïnvesteerd worden in de 
inventarisatie van reeds bestaande kennis en nog openstaande kennisvragen.  
 
Activiteiten en resultaten 2023:  
- Passende zorg: Opstellen visie gebaseerd op de bijdrage van kennisontwikkeling en -benutting 

voor Passende zorg in lijn met werkplan VWS. 
- Gezonde leefomgeving: Versterking van de impact van de door ZonMw gefinancierde projecten 

gericht op de gezonde leefomgeving en het identificeren en signaleren van kennishiaten 
- Regionale kennisontwikkeling sociaal domein: verkenning van aanpassen van programmeerwijzen 

zodat meer impact bereikt kan worden.  
- Verkenning Digitale zorg en technologie. 
- Kennissynthese: programmering ZonMw: Inzicht verkrijgen in de huidige en toekomstige rol van 

kennisagenda’s bij de programmering (en financiering) van rondes door ZonMw. 
 
Nationaal Groeifonds-verkenningen 
In overleg met VWS is bepaald wat de rol van ZonMw is ten aanzien van voorstellen op het gebied 
van gezondheid, zorg en welzijn die naar verwachting bij het Nationaal Groeifonds worden ingediend. 
Daarbij is onderscheid gemaakt naar 3 fasen: initiatiefase, beoordelingsfase en uitvoeringsfase en zijn 
per fase de rollen en bijbehorende randvoorwaarden benoemd. Daarbij is afgesproken dat ZonMw 
uitsluitend als partner optreedt in afstemming en instemming van VWS. Argumentatie voor deze rol is: 

• Essentiele toegevoegde waarde van ZonMw als partner, programmeren van (open) 
subsidieregelingen om andere partijen dan NGD consortium partners te faciliteren. 

• Onderwerpen sluiten aan bij onze programmering en beleidsprioriteiten van VWS. 
 
Activiteiten en resultaten 2023: 
- Adviserende en makelende rol ten behoeve van alle aanvragen in het zorgveld (de rol van 

adviseur uit de eerder genoemde notitie). Hiermee kan ZonMw ook de strategische partner voor 
VWS zijn.  
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- Consortiumpartner in de initiatiefase, wanneer ZonMw voor zichzelf een rol om een volwaardige 
rol als consortiumpartner te hebben, waarbij ZonMw voldoende expertise in huis heeft om deze rol 
te kunnen spelen in de consortia en waarbij zij inschat dat het voorstel kansrijk is (mede door de 
samenstelling van de betrokken consortiapartners).  

 
Bijdragen aan samenwerkingsverbanden  
ZonMw is betrokken bij een aantal overstijgende samenwerkingsverbanden 
 
Activiteiten en resultaten 2023: 
- Begin 2023 levert ZonMw een Kennisagenda op rondom de Transitie naar Proefdiervrije 

Innovaties (TPI). Deze kennisagenda komt mede tot stand door het TPI partnerprogramma, een 
nauw samenwerkingsverband van partners uit overheid, maatschappij, bedrijfsleven en 
wetenschap, waar ZonMw ook deel van uit maakt. 

- Dutch Cardio Vasculair Alliance (DCVA) is gericht op het stimuleren van onderzoek naar hart en 
vaatziekten. Wij delen onze expertise en denken mee in realisatie impactplan. In 2023 ligt nadruk 
op vormgeven aan kennisagenda samen met VWS. 

- Hoofdzaken streeft naar een nationaal plan waarin we onderzoek naar hersen- en psychische 
gezondheid stimuleren. In 2023 ligt nadruk op vinden en verbinden van 
financieringsmogelijkheden. 

- Het Nederlands Implementatie Collectief (NIC) is de kennisinfrastructuur van en voor 
implementatie in de Nederlandse gezondheidszorg. In 2023 zullen drie NIC-kennissyntheses 
opgeleverd worden over de onderwerpen ‘determinanten van opschaling’, ‘het verbinden van 
determinanten aan implementatiestrategieën’ en ‘designs voor het testen van 
implementatiestrategieën’. Deze kennissyntheses kunnen met de door het NIC ontwikkelde 
Implementatiekennisagenda de basis en start vormen voor een mogelijk 
Implementatiekennisprogramma. 
 

 
3.2  Horizontale programma overstijgende onderwerpen 
 
In het kader van het doorontwikkelen van ons eigen programma-instrumentarium is afgelopen jaren 
veel geïnvesteerd in onderstaande onderwerpen. Kennis is ontwikkeld en in vele clusters zijn 
experimenten uitgevoerd. De focus voor 2023 ligt op het evalueren van deze experimenten en het 
ZonMw breed laten landen van deze onderwerpen in onze processen en procedures.  
 
Maatschappelijke uitdagingen vragen om andere wetenschap 
De samenleving verandert en wetenschap ook. Er worden nieuwe eisen gesteld aan onderzoekers.  
Open Science is de beweging die staat voor een meer open en participatieve onderzoekspraktijk 
waarbij publicaties, data, software en andere vormen van wetenschappelijke informatie in een zo 
vroeg mogelijk stadium gedeeld worden en voor hergebruik beschikbaar gesteld worden. Open 
Science leidt tot meer impact, zowel op wetenschap als op maatschappij.  
 
We onderscheiden bij Open Science 4 pijlers: 
- Open Access 
- Fair data 
- Erkennen en waarderen 
- Citizen Science 
Bij het thema Citizen Science voegen we graag onze kennis en kunde rond participatie van 
ervaringsdeskundigen toe. Ook hebben wij een vijfde thema toegevoegd aan dit beleidsthema:  
-      Diversiteit en Inclusie. 
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Activiteiten en resultaten 2023: 
- Samenwerking met NWO en Nationaal Platform Open Science/Regieorgaan Open Science. 
- Open Access: Meer dan tachtig procent van de publicaties met door ZonMw gefinancierd 

onderzoek zijn via Open Access beschikbaar. Hiervoor is ZonMw samen met NWO lid geworden 
van Europe PMC (PubMed Central), een open science platform dat een wereldwijde collectie van 
wetenschappelijke artikelen en andere onderzoeksresultaten onderhoudt. Dit lidmaatschap maakt 
het onderzoekers van ZonMw-gefinancierd onderzoek mogelijk hun publicaties op één centrale 
plek met een wereldwijd publiek te delen. 

- FAIR (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable) -data: Meer aandacht voor FAIR data en 
datamanagement in de door ZonMw te financieren projecten, zodat onderzoeksdata geschikt zijn 
voor hergebruik. Hiervoor werken we nauw samen met HealthRI, waarbij we voortbouwen op de 
ervaringen in het kader van het COVID-19 programma. Experimenten worden uitgevoerd in de 
programma’s Dementie en ME/CVS. 

- Erkennen en Waarderen: Implementatie van uitgangspunten ‘Ruimte voor Ieders Talent, naar een 
nieuwe balans in het erkennen en waarderen van wetenschappers’. 

- Inzetten van Citizen Science en ervaringsdeskundigen: Inbedding van kennis en kunde van 
burgers en ervaringsdeskundigen in het werkproces van ZonMw en bundelen van kennis op dit 
gebied.   

- Diversiteit en inclusie: Meer aandacht voor diversiteit en inclusie levert betere, meer relevante 
kennisontwikkeling passend bij diverse doelgroepen. Met de taakopdracht sekse en gender 
werken we aan dit aspect van diversiteit en inclusie. In 2023 zullen we ook verkennen wat nodig is 
om ook andere aspecten van diversiteit en inclusie op te nemen in onze programmering.  
 

Verzilveren van kennis in de praktijk  
Het gebruik van ‘state of the art’ kennis en nieuwe inzichten leidt tot betere kwaliteit van zorg en 
betere patiëntuitkomsten. Daarom is het belangrijk dat nieuwe kennis en inzichten worden toegepast. 
ZonMw stimuleert en faciliteert samenwerking en verbinding tussen onderwijs, onderzoek, beleid en 
praktijk. Dit doen we door enerzijds te bouwen aan een onderzoeksinfrastructuur én anderzijds door 
de beroepsgroepen te versterken, zodat ze in staat zijn om alle relevante innovatie en kennis te 
adopteren en toe te passen. Ook in 2023 blijft ZonMw werken aan de bevordering van implementatie 
en impact. Daarvoor onderscheiden we 2 thema’s: 
- Implementatie & impact 
- Onderwijs: leren & professionaliseren 
 
Activiteiten en resultaten 2023: 
- Implementatie & Impact: doorontwikkeling van impact-instrumentarium in de processen en 

procedures van ZonMw, zodat vanaf de fase van opdrachtverlening tot aan de fase van 
monitoring en evaluatie aandacht voor kennisbenutting geborgd is.  

- Onderwijs: leren & professionaliseren: good practices op het gebied van kennis en kunde voor 
deskundigheidsbevordering en onderwijs zijn zichtbaar, vindbaar en toepasbaar voor alle 
relevante stakeholders en opgenomen in relevante programma’s.  

 
Samenwerking binnen de kenniscyclus 
Samenwerking binnen de kenniscyclus is niet lineair. Stimuleren van onderlinge kennisuitwisseling is 
belangrijk. Zo voeren we een verdiepende studie uit naar samenwerking binnen door ZonMw 
gefinancierde infrastructuren, zoals Academische Werkplaatsen en Leernetwerken. Daarnaast is 
aandacht nodig voor het proces van doorgeleiding van resultaten naar andere programma’s en 
eventueel andere financiers. Daarvoor is het van belang samen met VWS te streven naar langere 
programmalijnen, waarbij alle fasen van de kenniscyclus zijn ingebouwd (zoals nu in het 
dementieprogramma), alsmede aan goed verknopen van programmaresultaten over programma’s 
heen.  
 
Activiteiten en resultaten 2023: 

https://europepmc.org/
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- Afronden studie ‘Implementatie met impact’, aangaande samenwerkingen en starten met 
oppakken aanbevelingen 

- Inzetten op langere programmalijnen op maatschappelijke thema’s en zorgen voor overzichten 
van aanpalende programma’s. 

 
3.3 Internationale samenwerking en additionele financiering met 

strategische partners 
 
Met Horizon Europe willen de Europese Commissie (EC) en de Nederlandse overheid wetenschap en 
innovatie stimuleren in het bedrijfsleven en de academische wereld. Binnen Horizon Europe worden er 
daarom samenwerkingen aangegaan met EU-landen, de particuliere sector, stichtingen en andere 
belanghebbenden in de vorm van partnerschappen. Naast samenwerking in het financieren van 
onderzoek, zorgt ZonMw ook dat gezondheidsthema’s die voor Nederland belangrijk zijn terugkomen 
op de Europese onderzoeksagenda. Door inzet van extra middelen (Strategisch budget en SEO- 
middelen) kunnen we inzetten op nauwe betrokkenheid bij de ontwikkeling en starten in 2023 zes 
partnerschappen die allen zijn ondergebracht bij een cluster. 
 
Activiteiten en resultaten 2023: 
- BE READY - Vanuit het cluster Gezondheidsbescherming is BE READY (Building a European 

strategic REsearch and innovation Area in Direct synergY with EU and international initiatives for 
Pandemic Preparedness) een zogenaamde Coordination and Support Action (CSA) waarin een 
internationaal consortium een partnerschap gaat ontwikkelen voor pandemische paraatheid. In 
Nederland werken we hierop samen met RIVM en VWS. 

- DESIGN OH AMR – ZonMw is al vanaf het begin één van de inmiddels 29 partners in het Joint 
Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPIAMR). Vanuit JPIAMR wordt momenteel 
een voorstel uitgewerkt voor een nieuw co-funded partnerschap One Health AMR, hetgeen 
opgepakt wordt vanuit het cluster Gezondheidsbescherming.  

- FOODPathS – Ook vanuit het cluster Gezondheidsbescherming is meegewerkt aan een inmiddels 
gehonoreerde aanvraag, een CSA die het voorbereiden betreft van het Horizon Europe 
Sustainable Food Systems partnership FOODPathS. 

- ERA4Health partnerschap ingebed in het cluster Translationeel Onderzoek is een gecombineerd 
vervolg op enkele Europese initiatieven (ERA-CVD, EuroNanoMed en Healthy Diet for a Healthy 
Life) en kan zich inhoudelijk uitbreiden naar investigator initiated clinical trials. In zeven jaar tijd 
beoogt het partnerschap internationaal onderzoek te kunnen gaan financieren op het gebied van 
hart- en vaatziekten, nanogeneeskunde en voeding, gezondheid en preventie. ZonMw is in dit 
partnerschap projectleider met betrekking tot de strategische planning waarin o.a. trends en 
ontwikkelingen in publieke gezondheid worden gedetecteerd en de strategische 
onderzoeksagenda wordt geactualiseerd.  

- Transforming Health and Care Systems (THCS) partnerschap richt zich op het toekomst 
bestendig maken van gezondheidssystemen. Dit partnerschap verbonden aan cluster Ouderen 
bevindt zich in de laatste onderhandelingsfase met de EC en is bezig met voorbereidingen van de 
eerste subsidieronde die na de start in 2023 uitgezet zal worden. ZonMw vormt samen met Italië, 
Frankrijk en Polen het call secretariaat van dit partnerschap en neemt ook actief deel aan acties 
gericht op kenniscentra en nationale activiteiten. 

- REMEDI4ALL: * Binnen een zogenaamde Research and Innovation Action (RIA) investeert de 
Europese Commissie in: Building a sustainable European innovation platform to enhance the 
REpurposing of MEDicines For All. REMEDI4ALL richt zich op herbestemming van medicijnen 
door een levendige praktijkgemeenschap te creëren die alle relevante sectoren en disciplines 
omvat. Onderdeel hiervan is een permanent Europees onderzoeks- en innovatieplatform dat de 
volledige waardeketen omvat voor geavanceerde, patiëntgerichte herbestemming. ZonMw speelt 
vanuit het cluster Geneesmiddelen een actieve rol in dit partnerschap onder andere bij het 
vormgeven van het platform. 
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4.  Staf & Bedrijfsvoering 
 
De stafafdeling Beleid, Advies & Strategie (BAS) bestaat uit vier teams: Bestuursbureau (BB), 
Innovatie & Ontwikkeling (IO), Kwaliteit & Compliance (KC) en Corporate Communicatie (CC). Elk 
team heeft zijn eigen expertise. We werken nauw samen met elkaar en met collega's van de 
programma's en bedrijfsvoering.  
 
De afdeling Bedrijfsvoering bestaat uit de teams Financiën & Control (F&C), Human Resources (HR) 
en Informatie & Automatisering (I&A). Daarnaast maken de medewerkers van Documentaire 
Informatiehuishouding (DIH), Facilitaire Dienst (FD) en Receptie deel uit van Bedrijfsvoering.  
 
In 2023 ligt de focus van BAS en Bedrijfsvoering op het toekomstbestendig maken van ZonMw. Hierbij 
ligt de prioriteit bij het verbeteren van de IT strategie, het subsidieprocesprogramma AIMS en de 
interne werkprocessen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de collega’s van de programma’s en 
heeft effect op de financiën van ZonMw en de communicatie in- en extern.  

     
4.1 Bestuursbureau 
Het Bestuursbureau (BB) zorgt voor de strategische en inhoudelijke ondersteuning van bestuur, 
directie en MT-leden. Ze geven strategisch advies op ontwikkelingen in het veld, zorgen ervoor dat 
strategisch beleid tot uitvoering komt en monitoren dit ook. Het onderhouden van contacten en het 
organiseren van bestuurlijk overleg met medefinanciers in het kennisveld en met uitvoerders behoort 
ook tot de werkzaamheden. 
 
Activiteiten en resultaten 2023: 
- Ondersteuning van bestuur en directie. De bestuursondersteuning brengt lijn in de activiteiten die 

samenhangen met (inter)nationaal stakeholdermanagement (zoals accounthouderschap en 
ondersteuning van kennisplatforms) en de planning & control cyclus (zoals de ZonMw-brede 
evaluatie, jaarplan, tussenrapportage en jaarverslag, en planning en verantwoording van het 
strategisch budget). Ook zorgt zij voor het projectportfoliomanagement voor alle ZonMw-brede 
projecten.  

- Horizonscanning. Relevante ontwikkelingen in binnen- en buitenland volgen we en vertalen we 
naar de situatie bij ZonMw in de vorm van analyses en adviezen voor het managementteam en de 
programma’s. Nationaal gaat het bijvoorbeeld om publicaties van de Raad voor Volksgezondheid 
en Samenleving en het Rathenau-instituut. Internationaal is er samenwerking en uitwisseling met 
andere gezondheidsonderzoeksfinanciers om ons werk als onderzoeksfinancier verder te 
ontwikkelen, onder andere binnen de International Society for Research and Innovation Impact 
Advancement, de Heads of International Research Organizations (HIROs) en het Ensuring Value 
in Research Funders Forum (EViR). 

- Bevorderen goed opdrachtnemerschap binnen ZonMw. Door de groei van de organisatie is het 
belangrijk om te blijven investeren in goed opdrachtnemerschap. Dit vraagt om een heldere 
werkwijze in de opdrachtverlening en een goede afstemming binnen ZonMw en tussen ZonMw en 
opdrachtgevende partijen. Overzicht en dialoog zijn daarbij de kernwoorden.  

- Coördinatie internationale activiteiten. Het nieuwe Europese programma Horizon Europe is net 
gestart en veel is nog in ontwikkeling. Juist in deze fase is het belangrijk om op meerdere borden 
te schaken. Nationale coördinatie is daarbij heel belangrijk. ZonMw levert ook in 2023 actieve 
bijdragen in diverse nationale overleggen en zorgt dat in programma’s aansluiting wordt gevonden 
met internationale initiatieven. Onderlinge kennisuitwisseling en afstemming is daarbij een 
belangrijk onderdeel. Daarom zet ZonMw nationaal en intern binnen ZonMw ook in op het 
opzetten en vastleggen van het coördinatie proces voor de komende 7 jaar. 
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4.2 Innovatie & Ontwikkeling 
De afdeling Innovatie & Ontwikkeling (IO) houdt zich bezig met onderwerpen waarmee ZonMw 
toegevoegde waarde wil bieden op het systeem van kennisontwikkeling en kennisbenutting. Hiervoor 
kijken we hoe we als organisatie kunnen innoveren om (inter)nationaal state-of-the-art te werken. En 
ontwikkelen we tools en handreikingen om daar zowel intern als extern handen en voeten aan te 
geven. We werken daarbij van buiten naar binnen en binnen naar buiten. Alle onderwerpen zijn een 
coproductie tussen de programma’s en IO. We volgen daarbij een projectmatige aanpak waarbij voor 
elk onderwerp sprake is van een stuurgroep en gebruikersgroep. Belangrijkste te behalen resultaten in 
2023 staan beschreven in paragraaf 3.2.  
 
4.3 Kwaliteit en compliance 
De afdeling Kwaliteit & Compliance ontwikkelt, bewaakt en adviseert over onze processen en 
procedures, met name die rond het programmeren en financieren. We ontwikkelen kwaliteitskaders en 
–uitgangspunten en geven (juridische) adviezen over inrichting van oproepen of vormgeving van 
besluiten (inclusief voorkomen van ongeoorloofde staatssteun), overeenkomsten/contracten, en 
activiteiten in kader van juridische procedures ( bezwaar- en beroepschriften, WOO-
verzoeken/zienswijzen en klachtprocedures).  
 
Activiteiten en resultaten 2023: 
- Herijking procesbeschrijvingen/werkwijzen 

In 2022 is een nulmeting uitgevoerd om een plan van aanpak te kunnen opstellen voor de 
ontwikkeling van een integraal kwaliteitsmanagementsysteem. Een van de aanbevelingen is het 
herijken van ons programma-instrumentarium en werkwijzen, welke eveneens wordt ingegeven 
door de groei in type opdrachten aan ZonMw. Dit is prioriteit in 2023, waarbij er nauw zal worden 
samengewerkt met de programma-afdeling en het team van innovatie en Ontwikkeling om ook de 
toepassing van de ZonMw-brede onderwerpen te borgen. Streven is eind 2025 een integraal 
kwaliteitsmanagementsysteem te hebben.  

- Herziening subsidievoorwaarden ZonMw  
Bovenstaande herijking van ons instrumentarium en werkwijzen moet niet alleen landen in een 
kwaliteitsmanagementsysteem, maar ook in een herziening van de ZonMw-subsidieregeling en 
diverse aanpalende regelingen. Additionele eisen die in de afgelopen tijd zijn opgenomen in de 
besluitbrieven en aanvullende documenten brengen we in samenspraak met de rest van de 
organisatie met elkaar in lijn in één document.  

- Verdere implementatie Wet Open Overheid (WOO)  
De WOO is een belangrijke stap naar een transparante(re) overheid. Iedereen heeft recht op 
toegang tot publieke informatie. De WOO kent twee wijzen van openbaarmaking: actief en 
passief. Welke documenten precies en wanneer actief openbaar moeten worden gemaakt wordt 
nog nader bepaald. ZonMw zal de richtlijnen hierover volgen.  

 
4.4 Corporate communicatie 
De afdeling Corporate Communicatie (CC) zorgt voor effectieve communicatie waarbij ZonMw 
herkenbaar is als verbinder achter de kennis. Wij zijn bondgenoot voor alle medewerkers van ZonMw, 
het management, de teams en ook de organisaties buiten ZonMw. Vanuit die rol halen we de 
buitenwereld naar binnen en zorgen we voor effectieve communicatiestrategieën (intern en extern), 
implementeren deze en bieden ondersteuning en hulpmiddelen om als één ZonMw naar buiten te 
treden. De drie hoofdtaken zijn: 
- Het versterken van de reputatie van ZonMw op onze drie kernactiviteiten: financieren & 

programmeren, impact versterken en kennisbehoeften signaleren; 
- Interne communicatie; 
- Faciliteren communicatie-expertise in de programma’s en clusters. 
  
Activiteiten en resultaten 2023: 
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- Thematische en gebruikersgerichte communicatie  
In 2022 is het strategisch communicatieplan vastgesteld. Thematisch en gebruikersgericht 
communiceren zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. Daarbij werken we in toenemende mate 
data-gedreven. Het verder implementeren van deze nieuwe communicatiestrategie is een 
belangrijke opdracht voor alle communicatie professionals binnen ZonMw, zowel in de 
programma’s als binnen het team Corporate Communicatie.  

- Positioneren ZonMw op kernactiviteiten en maatschappelijke vraagstukken 
Samen met de communicatieprofessionals in de programma’s werken we in 2023 verder aan het 
versterken van de reputatie van ZonMw als verbindende kracht achter vernieuwing in gezondheid, 
zorg en welzijn. Aan de hand van de communicatiestrategie ‘Effectief Communiceren’ nemen we 
de communicatiemiddelen onder de loep en verbeteren we waar mogelijk. We optimaliseren de 
vernieuwde website en ontwikkelen (social) mediacampagnes, die aan de hand van voorbeelden 
laten zien wat ZonMw doet en hoe ZonMw bijdraagt aan oplossingen voor belangrijke 
maatschappelijke vraagstukken.  

- Versterken communicatieve organisatie 
Communicatie is allang niet meer alleen de verantwoordelijkheid van communicatieprofessionals. 
Alle medewerkers van ZonMw zijn communicerende professionals. In 2023 kijken we wat dit voor 
de organisatie betekent en wat medewerkers nodig hebben om hun communicatieve rol 
gebruikersgericht en thematisch in te vullen. Met interne communicatie en de doorontwikkeling 
van onze interne community ZIP werken we bovendien aan informeren, kennis delen en verbinden 
van medewerkers. 

- Vernieuwen huisstijl en corporate communicatiemiddelen 
In 2022 zijn we gestart met het uitrollen van het Verhaal van ZonMw. In 2023 gaan we door met 
het in- en extern laden van het Verhaal. We passen onze corporate (in- en externe) 
communicatiemiddelen gedurende het jaar gefaseerd en duurzaam aan. Ook de huisstijl zal 
zodanig worden vernieuwd en uitgebreid dat het Verhaal hier optimaal in doorklinkt.  

- Bevorderen inclusieve communicatie 
De visie van ZonMw op diversiteit en inclusie moet een-op-een doorwerken in onze communicatie. 
Daarom legt team CC in 2023 de focus op het definiëren, ontwikkelen en implementeren van 
inclusieve communicatie. Dit doen we zoveel mogelijk samen met ervaringsdeskundigen binnen 
en buiten onze organisatie. 

 
4.5  Financiën & Control (F&C) 
De Afdeling Financiën en Control (F&C) voert de volledige financiële administratie 
(bedrijfsadministratie, programma- en projectenadministratie, salarisadministratie) en een aantal 
control-taken uit met het oog op rechtmatigheid, doelmatigheid en budgetbewaking. Daarnaast 
behoren ook het formuleren van het aanbestedingsbeleid (Inkoop) en het toezien op de uitvoering 
hiervan tot de taken van F&C. De personeelsformatie van de afdeling Bedrijfsvoering is in 2022 
uitgebreid naar een niveau dat past bij de omvang van de organisatie.  
 
Activiteiten en resultaten 2023: 
- Een tijdige en kwalitatieve oplevering van begroting, jaarrekening en voortgangsrapportage (op 

basis van de Kaderwet ZBO’s en de Werkafspraken ZonMw, VWS en NWO).  
- Het borgen van alle uitgevoerde verbeteringen benoemd in het Plan van Aanpak Verbetering 

Controlfunctie ZonMw alsmede het afronden van verbeterpunten. 
- Het borgen van kennis binnen F&C door het beschrijven en actualiseren van processen. De 

afdeling is in samenstelling sterk gewijzigd waardoor in 2022 tijd en energie is geïnvesteerd in 
kennisoverdracht en samenwerking. Hoewel de medewerkers beschikken over het gewenste 
kennisniveau zijn accurate werk- en procesbeschrijvingen onontbeerlijk. Het beschrijven creëert 
structuur en duidelijkheid en bevordert de samenwerking in de keten F&C. 

- Het herstructureren van de F&C-organisatie door herpositionering van de afdeling Control (met 
behoud van de onafhankelijke rol), de toevoeging van een teamleider projectenadministratie 
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(ZAPP) en het samenvoegen van de bedrijfs- en salarisadministratie tot een concernadministratie. 
De clusters worden vanuit F&C door nieuw op te richten klantteams gefaciliteerd. De klantteams 
zijn bedoeld om de samenwerking binnen F&C te bevorderen, de samenwerking in de keten 
clusters en F&C te verbeteren en de clusters met een centraal aanspreekpunt te bedienen.  

- Het verbeteren van managementinformatie ‘van verantwoording naar sturing’. In 2022 is een 
aanvang gemaakt door een business controller toe te voegen aan team Control. Samen met deze 
controller wordt de strategie vertaald naar KPI’s. Deze KPI’s zijn de basis voor de sturing van 
ZonMw. Onze managementinformatiesystemen worden aangepast om meer/betere 
stuurinformatie te genereren. Er vindt een oriëntatie plaats ten behoeve van de doorontwikkeling 
van het DWH en de oriëntatie op een ERP-pakket voor de toekomst.  

- De afdeling Inkoop richt zich in 2023 op de verdere digitalisering van processen, het verhogen van 
de awareness met betrekking tot het rechtmatig en duurzaam inkopen en het volledig gebruik van 
een contractenregister.  

 
4.6  Human Resource Management (HRM)   
De afdeling HRM ontwikkelt passend HRM-beleid in samenwerking met de organisatie en adviseert en 
ondersteunt het management bij de uitvoering van dit beleid. Daarnaast is de afdeling HRM 
verantwoordelijk voor de personeels- en salarisadministratie. 
 
Vanuit het Strategisch HRM plan 2022-2024 worden acties vanuit onderstaande thema’s uitgevoerd: 
- Wendbare organisaties (vlootschouw en SPP) 
- Gezonde medewerkers (Medewerkersonderzoek, vitaliteitsbeleid, werkdruk en hybride werken) 
- Lerende organisatie (on-boarding, MD-programma, leerlijnen) 
- Open, veilige en inclusieve cultuur (diversiteit, inclusie sociale veiligheid) 
 
Activiteiten en resultaten 2023: 
- Vlootschouw en strategische personeelsplanning 

In het voorjaar van 2023 zal het jaarlijks met elkaar kalibreren worden vervangen door het jaarlijks 
met elkaar vlootschouwen van ons personeel. Informatie uit de vlootschouw zal worden verwerkt 
in de stapsgewijs samen te stellen strategische personeelsplanning. In 2022 is gestart met het 
bouwen van een bedrijfsvoering brede managementrapportage, hierop wordt voortgebouwd in 
2023.  

- Medewerkersonderzoek, vitaliteitsbeleid, werkdruk en hybride werken 
- In januari 2022 zijn de resultaten van het medewerkersonderzoek (MO) gedeeld. De 

resultaten zijn per team besproken en worden deels binnen de teams verder opgepakt. 
Organisatie brede thema’s worden op organisatieniveau vertaald in concrete acties.  

- Eind 2022 wordt ons nieuwe vitaliteitskader vastgesteld. Dit kader richt zich op de 
kerndimensies energie, motivatie en veerkracht met als uitgangspunt eigen regie van de 
medewerker. Het kader komt tot uiting in een breed aanbod van interventies waaronder 
voorlichting, coaching, training, inzet expertise/Arbo-middelen, en nauwe samenwerking 
met onze bedrijfsarts.  

- Het verzuim is in Q2 2022 met 6,35 % helaas wat gestegen ten opzichte van 2021 met 
5,83. Het percentage bestaat voor het grootste deel uit lang verzuim (waarbij psychische 
klachten de grootste veroorzaker van het verzuim binnen ZonMw blijven).  Verzuim, 
preventie en werkdruk hebben de volle aandacht van het management, HR en OR, met 
inzet van diverse instrumenten zoals preventief inzetten van coaching, inzetten van 
expertise, advisering van management door bedrijfsarts en HR. Werkbalans is voor 2022 
als organisatiethema gekozen voor de personele gesprekken.  

- In het voorjaar is samen met de leidinggevenden een kader hybride werken opgesteld op 
basis waarvan iedere afdeling en medewerker afspraken maakt over hybride werken. In 
2023 wordt het hybride werken verder vormgegeven. 

- On-boarding, MD-programma, persoonlijk leiderschap en ambtelijk vakmanschap 
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- De on-boarding bij ZonMw is de afgelopen jaren verder geprofessionaliseerd en zal ook 
de komende jaren worden aangepast aan actualiteiten en behoeften.  

- De ZonMw kernwaarden ‘zorgvuldig, toegankelijk, initiatiefrijk en verbindend’ sluiten goed 
aan bij ambtelijk vakmanschap. Deze kernwaarden zijn nadrukkelijk vertegenwoordigd in 
ons HR beleid en HR instrumenten werving&selectie, on-boarding en ontwikkeling.  

- Vanuit de gesprekkencyclus worden afspraken gemaakt over de professionele 
ontwikkeling van medewerkers. Het nemen van eigen verantwoordelijkheid over de 
loopbaan en vitaliteit zijn aandachtspunten binnen de gesprekken. Waar dit een bredere 
aanpak vraagt, wordt dit door onze adviseur L&D meegenomen in ons opleidingsplan 
en/of binnen ontwikkeltrajecten van teams begeleid door aan ZonMw verbonden 
teamtrainers. In 2022 is gestart met ons MD-programma, waar leidinggevenden de 
training ‘Selecteren zonder vooroordeel’ hebben gevolgd. Een volgend thema is 
“Leidinggeven binnen een hybride organisatie” dat in 2023 van start zal gaan.  

- Diversiteit, inclusie en sociale veiligheid 
- ZonMw heeft een vrij divers personeelsbestand met een groot aandeel vrouwen, redelijk 

wat medewerkers met een niet-westerse migratieachtergrond en redelijk wat 
medewerkers met een (medische/chronische) beperking. Dit is niet in cijfers uit te drukken 
omdat deze gegevens niet geregistreerd mogen worden. ZonMw wil de instroom van 
medewerkers uit de talentgroepen cultureel-etnisch en arbeidsbeperkt met 2% 
bevorderen. Eind 2021 is een recruiter gestart die de netwerken I&D zal versterken. In 
2022 zijn 2 medewerkers vanuit talentgroep arbeidsbeperkt gestart bij onze programma-
afdeling. Alle leidinggevenden hebben de training ’Selecteren zonder vooroordeel’ 
gevolgd. Borging van de training is vertaald in ons werving en selectiebeleid.  

- Uit het medewerkersonderzoek is gebleken dat men tevreden is over de openheid, maar 
dat er toch aandacht gewenst is voor elkaar aanspreken en sociale veiligheid. Tijdens 
teambesprekingen is dit onderwerp bespreekbaar gemaakt. Ook zullen we handvatten 
ontwikkelen om psychologische veiligheid binnen teams bespreekbaar te maken en 
verder aan te bouwen in 2023. 

- De Gedragscode Integriteit Rijk (GIR) is zowel op medewerkers van ZonMw als externen 
van toepassing. ZonMw heeft een beleid ongewenste omgangsvormen waarin de 
gedragsregels zijn vastgelegd. Medewerkers kunnen een beroep doen op twee interne 
vertrouwenspersonen en een externe vertrouwenspersoon. Alle informatie over sociale 
omgangsvormen is vindbaar op intranet. 

 
4.7  Informatie & Automatisering (I&A) 
De afdeling I&A heeft als doel de organisatie te ondersteunen bij haar primaire processen. Dit doen 
we door het ontwikkelen, uitvoeren en verbeteren van de IT-dienstverlening aan onze gebruikers, het 
optimaliseren van de interne bedrijfsvoering en het invullen van de doelstellingen op het gebied van 
informatiemanagement en informatiehuishouding volgens het informatie- en privacy beveiligingsbeleid. 
De afdeling bestaat uit de teams Systeem- en netwerkbeheer, Functioneel- en applicatiebeheer en de 
ServiceDesk. 
 
In 2022 is een IT-strategie ontwikkeld waarin de ambities en speerpunten voor de lange termijn zijn 
verwerkt. In 2023 wordt een meerjarig programma gestart ten behoeve van de gefaseerde uitvoering 
van de IT-strategie. Hiermee kunnen we beter voldoen aan de vereisten met betrekking tot 
informatieveiligheid, informatievoorziening en informatiemanagement. Het gaat daarbij (onder meer) 
om het optimaal digitaal ondersteunen van het primair proces, het inzetten van data voor 
kennisontwikkeling en kennisbenutting en de realisatie van een doelmatige werkorganisatie en 
governance.   
 
 
 



26 
 

Activiteiten en resultaten in 2023 
- Een belangrijk speerpunt voor I&A in 2023 is het verbeteren van het fundament van de afdeling in 

lijn met de nieuwe IT-strategie. Aan de hand van het eindrapport over de te voeren strategie 
ontwikkelen we het toekomstige IT-beleid en gaan we dit uitvoeren. Eind 2022 is door een 
Enterprise architect het IT-landschap in kaart gebracht. In 2023 vindt borging plaats door  
vastlegging, en waar nodig aanpassing van het IT-landschap (processen, systemen/applicaties en 
data), en worden procedures beschreven waarin de governance wordt vastgelegd. 

- Informatiebeveiliging heeft ook in 2023 hoge prioriteit. Ons streven is o.a. om een CISO aan te 
stellen, een Red Teaming oefening op te zetten en het niveau van IT security awareness onder de 
medewerkers significant te verbeteren, om zo de organisatie digitaal weerbaarder te maken tegen 
invloeden van buitenaf. Mogelijke aandachtspunten voortkomend uit het door ZonMw aan te 
leveren Informatiebeveiligingsbeeld worden in 2023, in het verlengde van de implementatie van de 
nieuwe IT-strategie, met urgentie opgepakt.  Een aantal voor ZonMw nieuwe rollen en functies zal 
worden ingevuld, met name op het gebied van informatievoorziening en (informatie)veiligheid. 
ZonMw verwerkt geen bijzondere informatie (Rubricering Departementaal Vertrouwelijk) in haar 
informatiesystemen. 

- Onderdeel van de IT-strategie is het op geleide van afschrijvingstermijnen en technische 
ontwikkelingen updaten van de interne IT-technische voorzieningen (netwerkcomponenten). 
Daarnaast wordt in kaart gebracht of, en zo ja voor welke aspecten outsourcing kan worden 
overwogen. Ook wordt de IT-infrastructuur ten behoeve van hybride werken geoptimaliseerd 

- Het gebruik van het nieuwe Grant Management Systeem AIMS gaat een nieuwe fase in, 
ProjectNet wordt uitgeschakeld. Er wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan een re-design van 
AIMS, om ervoor te zorgen dat de applicatie beter aansluit bij de manier van werken van ZonMw 
en tegelijkertijd goed te beheren blijft.  

- I&A blijft betrokken bij verschillende projecten binnen ZonMw, bv. op het gebied van digitaal 
ondertekenen, digitale toegankelijkheid, informatiemanagement (DWH) en informatiehuishouding 
(DMS). 

 
4.8  Documentaire Informatie Huishouding (DIH) 
De afdeling Documentaire Informatie Huishouding (DIH) heeft als taak het onderhouden van de 
duurzame (digitale) documentaire informatie. Het kwaliteitssysteem van de afdeling vormt de basis om 
efficiënt te kunnen werken en te kunnen voldoen aan wet- en regelgeving. 
 
Activiteiten en resultaten 2023: 
- De implementatie van een Document Management Systeem (DMS). Dit draagt bij aan 

verbeteringen op diverse gebieden: 
- Efficiënter werken 

 Moderne applicatie met meer mogelijkheden 
 Veiliger door genuanceerde autorisaties 
 Ordeningsstructuur waardoor documenten eenvoudiger toegankelijk zijn. 

- Betere ondersteuning van het hybride werken 
- Mogelijkheid om aan te sluiten op PLOOI 
- Bevordering van de toegankelijkheid van documenten op een veilige manier 
- Koppeling met een applicatie voor digitaal ondertekenen van documenten 

- De informatie in ZonMw-Delfi moet toegankelijk blijven. Hiertoe wordt informatie van lopende 
zaken en dossiers die moeten worden overgedragen aan het Nationaal Archief gemigreerd naar 
AIMS of het DMS. De overige informatie in de database van ZonMw-Delfi wordt toegankelijk 
gemaakt d.m.v. een datawarehouse. 

- De eerste stap voor implementatie van de Handreiking “Bewaren van e-mail Rijksoverheid” wordt 
genomen door het aanwijzen van sleutelfiguren. Hiermee wordt voorkomen dat cruciale informatie 
verdwijnt voorafgaand aan de volledige implementatie in de toekomst. 
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4.9  Informatievoorziening 
ZonMw is in 2022 gestart met een heroriëntatie op de wijze waarop onze informatievoorziening en -
management is georganiseerd, waarbij we de lijnen van de kabinetsbrede aanpak ‘Open op Orde’ 
meenemen. De toenemende behoefte om data-gedreven te werken én te voorzien in goede digitale 
archivering maakt dat heroriëntatie nodig was.  
 
Activiteiten en resultaten 2023: 
ZonMw participeert in het Open op Orde programma waar actief gewerkt wordt aan een gedegen, 
toekomstbestendige informatiehuishouding. ZonMw zet in 2023 stappen op alle vier de actielijnen: 
- Informatieprofessionals en medewerkers 

Met ons on-boardingprogramma krijgen medewerkers, naast een inwerkprogramma in het cluster, 
ook informatie mee over ZonMw brede thema’s (zie 4.6).  

- Volume en aard van informatie 
In 2022 zijn reeds de voorbereidingen getroffen voor een goede positionering van 
informatiemanagement, incluis de rollen en de bezetting die hierbij nodig is. Hierbij is specifieke 
aandacht voor de aansturing van alles wat met informatiemanagement te maken heeft (zie 4.7). 

- Informatiesystemen 
De verder implementatie van het primaire processysteem AIMS zal in 2023 een zeer belangrijke 
prioriteit zijn. Daarnaast zal een Document Management Systeem (DMS) in 2023 
geïmplementeerd worden. De Europese aanbesteding zal daarvoor eind 2022 afgerond zijn. 
Gegeven de verdere implementatie van AIMS en DMS zal in 2023 gewerkt moeten worden met 
een goed uitgewerkte informatiearchitectuur. De voorbereidingen worden in het najaar 2022 
getroffen om in 2023 stapsgewijs over te kunnen gaan tot een concrete opzet. Zie 4.7.  

- Sturing en naleving 
De WOO is per 1 mei 2022 in werking getreden. Vanaf 2023 zal stapsgewijs gewerkt wordt aan 
het actief openbaar maken van verschillende informatiecategorieën met behulp van PLOOI. De 
omgang met (persoons)gegevens blijft een doorlopend aandachtspunt, waarbij gekeken wordt hoe 
het komende jaar hier voldoende capaciteit voor georganiseerd zal worden. Belangrijk focuspunt 
is bewustwording en het gedrag van medewerkers hoe om te gaan met persoonsgegevens. Zo 
wordt het inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers, alsook het programma van verplichte 
trainingen, verder uitgebreid met zaken op het gebied van bewustwording van persoonsgegevens 
en op informatiebewustwording in het algemeen.  

 
4.10 Facilitaire dienst, verbouwing en verduurzaming 
In 2023 is de verbouwing van het kantoorgebouw aan de Laan van Nieuw-Oost-Indië voorzien. Ter 
voorbereiding is in 2022 een huisvestingsvisie voor de lange termijn ontwikkeld waarin de gewenste 
capaciteit en faciliteiten van het toekomstige ZonMw-kantoor zijn verwerkt. Dit is vertaald naar een 
indelings- en inrichtingsplan en een visie op hybride werken. 
 
Activiteiten en resultaten 2023: 
- Realisatie verbouwing kantoorpand 

Met de eigenaar en grootste gebruiker van het pand (NWO) maken we afspraken over  
verbetering van de toegankelijkheid en het gebruik van het pand door mensen met een beperking. 
Op het gebied van toegangsbeveiliging en gebruiksveiligheid gaan we voldoen aan de richtlijnen 
van de rijksoverheid.  

- Verduurzaming      
In het kader van de verbouwing van ons kantoorpand worden met zowel de verhuurder (NWO) als 
de eigenaar afspraken gemaakt over verdere verduurzaming (gescheiden afvalinzameling, 
beperking energieverbruik). De architect houdt bij het ontwerp rekening met de mogelijkheid het 
pand gedeeltelijk buiten gebruik te kunnen stellen bij een lage bezettingsgraad. Om reizen te 
beperken wordt hybride werken gestimuleerd, wordt het gebruik van fiets en OV gestimuleerd en 
het gebruik van de auto ontmoedigd. ZonMw hanteert als standaard vegetarische catering. 
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A Clusters  
 
De verschillende onderzoeksprogramma’s zijn verdeeld in 14 clusters die opeenvolgend de plannen 
voor 2023 zullen weergeven.  
 
1 Doelmatigheidsonderzoek 
Programma’s van het Cluster Doelmatigheidsonderzoek (DO) stimuleren ontwikkeling en verspreiding 
van maatschappelijk relevante en kwalitatief hoogstaande wetenschappelijke kennis over de 
doelmatigheid van innovatieve en bestaande (niet-farmacologische) zorginterventies, van 
hulpmiddelenzorg in de thuissituatie en (door)ontwikkeling van kennis op het gebied van Health 
Technology Assessment (HTA) methodologie. 
 
Highlights 2023 

• Twee subsidierondes, bestaande uit 48 fellowships, worden uitgezet om de noodzakelijke 
veranderingen naar passende zorg te stimuleren. 

• Het presenteren van de Monitor-DO aan stakeholders met daarin de wetenschappelijke en 
maatschappelijke opbrengsten van DO programma’s. 

• Continuering van samenwerking met Federatie Medisch Specialisten en de impact versterken 
van deze samenwerking door zichtbaar te maken hoe DO-projecten aan sluiten op 
kennisagenda’s en richtlijnen.   

 
Programmeren en financieren 

• Stimuleren van noodzakelijke veranderingen naar passende zorg met twee nieuwe 
initiatieven: de subsidieronde 'Implementatie van kennis en interventies voor passende zorg in 
de praktijk' voor implementatie van kennis en innovatie uit afgeronde DO projecten en de 
persoonsgebonden subsidie ‘Implementatie science practitioner Fellowships’ voor 
professionals, om opgeleid te worden tot implementatie science practitioner. Door 48 
fellowships mogelijk te maken versterken we de implementatie-infrastructuur.  

• We onderzoeken de mogelijkheden voor de presentatie van de ‘monitor DO’ aan stakeholders 
zoals Zorginstituut Nederland en Zorgverzekeraars Nederland. Deze monitor DO maakt  
wetenschappelijke en maatschappelijke opbrengsten van DO programma’s inzichtelijk(er) 
voor partijen die samenwerken in de kenniscyclus.  

• Uitvoering van een open ronde voor vragen van kennisagenda’s van de wetenschappelijke 
verenigingen van de Federatie Medisch Specialisten (FMS) binnen het programma 
Zorgevaluatie & Gepast Gebruik (ZE&GG) Hierbij wordt het co-creatie aspect van 
systeeminbedding agenderen meegenomen. Ook worden voorbereidingen gestart voor een 
ronde Pilot systeeminbedding agenderen. 

• Openstellen van nieuwe subsidierondes binnen Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis (GGH): 
er worden ruim 10 subsidieaanvragen verwacht in Open Ronde 5. Voorbereidende Studies 
Ronde 3, Open Ronde 6 en Fellowships Ronde 2 worden opengesteld, met een eventuele 
aanpassing naar aanleiding van de tussentijdse programmaevaluatie.  

• Uitrol van een (Vezo) plan dat ontwikkeld is om projectgroepen die zich richten op de meest 
veelbelovende geneeskundige behandelingen, geneesmiddelen of hulpmiddelen, in kaart te 
brengen in samenwerking met ZIN voor de Subsidieregeling Veelbelovende zorg. Met 
informatievoorziening op maat zullen deze partijen vanaf najaar 2022 beter worden bereikt. 

• Openstellen van de Open ronde 2024, Voorbereidende Studies Ronde 2 en 
Stimuleringssubsidies Ronde 3 uitgevoerd. Subsidieronde Open ronde 2025 en 
Stimuleringssubsidies Ronde 4 binnen het Programma DO.  

• Van 27 ontvangen projectideeën binnen de oproep met thema incrementeel ontwikkelende 
MedTech van het HTA-methodologie programma hebben 12 een uitnodiging gekregen om in 

https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidie-voor-implementatie-van-kennis-en-innovaties-gericht-op-passende-zorg/
https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidie-voor-implementatie-van-kennis-en-innovaties-gericht-op-passende-zorg/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/zonmw-implementatie-science-practitioner-fellowship/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/doelmatigheidsonderzoek/programmas/programma-detail/evaluatieonderzoek-zegg/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/doelmatigheidsonderzoek/programmas/programma-detail/evaluatieonderzoek-zegg/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/doelmatigheidsonderzoek/programmas/programma-detail/goed-gebruik-hulpmiddelenzorg/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/doelmatigheidsonderzoek/programmas/programma-detail/subsidieregeling-veelbelovende-zorg/
https://www.zonmw.nl/do/
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Corporate/Subsidies/PDF_s/HTA_Methodologie_Ronde_1__definitief_.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Corporate/Subsidies/PDF_s/HTA_Methodologie_Ronde_1__definitief_.pdf
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een uitgewerkte aanvraag uit te werken hoe zij de HTA direct praktisch toepasbaar maken. In 
2023 zal de tweede oproep opengaan. 

• Internationaal programmeren met Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG. Samen met het 
Belgische KCE start BeNeFIT Call 3. Ook deze ronde richt zich op pragmatische trials die 
impact hebben op de efficiëntie van zowel de Belgische als de Nederlandse dagelijkse 
zorgpraktijk. 

• Inzetten op verbetering en versnelling van de uitvoer van projecten onder andere door 
aanvragers te sturen op het maken van realistisch uitvoerbare projectvoorstellen en door een 
intensieve monitoring bij ZE&GG en VeZo. Voor de ZE&GG-projecten worden twee 
voortgangsmomenten per jaar gehanteerd en ZE&GG stimuleert samen met ZonMw het 
gebruik van de Inclusiemonitor en de Veldnorm. De opgehaalde geleerde lessen uit de 
inclusieversnellers samen met ZE&GG zijn later in 2022 beschikbaar. Effectieve acties 
worden gedeeld met het veld. Voor Vezo brengen we in kaart waar versnelling mogelijk is en 
hoe Vezo optimaal aansluit op relevante ZonMw programma’s om projectresultaten door te 
geleiden.  

 
Impact versterken 

• Continuering van de samenwerking met de FMS op “samenwerken in de kwaliteitscyclus” met 
focus op implementatie. In dit kader wordt gewerkt aan een raamovereenkomst tussen 
ZonMw-FMS. We werken aan het beter in beweging krijgen van de cyclus door met 
koppelingen zichtbaar te maken hoe DO-projecten aansluiten op kennisagenda’s en richtlijnen 
en door doelmatigheidskennis sneller door te geleiden naar professionele richtlijnen voor 
duiding (o.a. met ‘benen op tafel-sessies’ met projectbetrokkenen, Kennisinstituut van de FMS 
(KI/FMS) en relevante wetenschappelijke verenigingen (WVen)). Met de FMS onderzoeken 
we hoe we meer inzicht krijgen in de bruikbaarheid van kennisagenda’s van WVen voor 
ZonMw en wat het veld (FMS) wil met deze kennisagenda’s. 

• Ondersteuning van ZE&GG om resultaten uit onze projecten versneld door veldpartijen te 
laten duiden en implementeren, onder andere door een bijdrage aan het 
Versnellingsprogramma Duidingen. In samenwerking met ZE&GG is een uitnodiging gedaan 
om gepast gebruik van de verschillende behandelmogelijkheden bij myomen, inclusief 
embolisatie, te bevorderen en te faciliteren. Twee Verspreidings- en Implementatie Impulsen 
(VIMP) starten uiterlijk begin 2023. 

• Ontwikkeling van handreikingen vanuit het HTA-programma voor de praktijk. Er blijkt veel  
behoefte aan het verkrijgen van meer inzicht in HTA-methodologieën en hoe deze ingezet 
kunnen worden. Er is belangstelling voor deze handreikingen vanuit de programma’s/clusters 
Jeugd, GGG, Paramedische zorg en GGH. 

• Bevorderen en begeleiden van we de verdere vormgeving van praktijkgerichte projecten 
binnen de academische werkplaatsen van GGH. Daarnaast organiseren wij het opleidings-/ 
begeleidingstraject voor de academische werkplaatsen en de fellowships. 

• Stimuleren van kennisontwikkeling en -verspreiding. We zetten in op communicatie met o.a. 
bijeenkomsten, infographics en video’s/ artikelen over projecten met impact voor patiënten. 
Deze worden verspreid via de LinkedIn showcasepagina Medisch Onderzoek, de 2-
maandelijkse DO-nieuwsbrief (ca. 9.000 abonnees) en de ZonMw-website. In het voorjaar 
organiseren we samen met de FMS en ZE&GG een dagsymposium over zorgevaluatie. 

• Uitvoeren van een eindevaluatie naar aanleiding van afronding van SEENEZ met focus op de 
geleerde lessen van dit ‘spits-afbijtende’ zorgevaluatie-initiatief. 

• Inzetten van de VIMP-strategie om de stimulering van kennisbenutting van bestaande en 
veelbelovende projectresultaten binnen doelmatigheidsonderzoek te ondersteunen. 

 
Signaleren 

• Signaleren en agenderen van actuele maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen 
op het terrein van kwaliteit en betaalbaarheid van zorg en zetten in op ontwikkeling en 

https://www.zorgevaluatiegepastgebruik.nl/news/zegg-inclusiemonitor-als-motor-voor-inclusies-oproep-aan-alle-projectleiders-om-mee-te-doen/
https://www.zorgevaluatiegepastgebruik.nl/news/veldnorm-toetsing-en-monitoring-zorgevaluatie-onderzoek/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/doelmatigheidsonderzoek/programmas/programma-detail/evaluatieonderzoek-zegg/t/subsidierondes-7/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/doelmatigheidsonderzoek/koppeling-zonmw-do-onderzoek-met-richtlijnen/
https://publicaties.zonmw.nl/zonmw-projecten-opgenomen-in-richtlijnendatabase-federatie-medisch-specialisten/
https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/resultaten-25-zorgevaluaties-versneld-opgenomen-in-richtlijnen/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/doelmatigheidsonderzoek/programmas/programma-detail/hta-methodologie-2021-2024/
https://publicaties.zonmw.nl/bijeenkomst-zorgevaluatie-2022/
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Doelmatigheidsonderzoek/InfographicDO/InfographicDO.html
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/doelmatigheidsonderzoek/onze-projecten/
https://www.linkedin.com/showcase/zonmw-medisch-onderzoek/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/doelmatigheidsonderzoek/nieuwsbrieven/
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toepassing van maatschappelijk relevante doelmatigheidskennis. We focussen op 
onderwerpen waar de meeste doelmatigheidswinst te behalen is, op praktijkgerichtheid (d.w.z. 
relevant voor patiënt, zorgpraktijk en beleid) en implementeerbaarheid. We signaleren dat er 
een opgave ligt voor veldpartijen bij daadwerkelijke implementatie van doelmatigheidskennis 
in de zorgpraktijk. In de programmering wordt gebruik gemaakt van kennisagenda’s van 
beleids- en veldpartijen en zetten we met het oog op draagvlak en eigenaarschap in op 
samenwerking tussen relevante stakeholders in alle fasen van programmering.  

• GGH signaleert dat doelmatigheidsonderzoek in het hulpmiddelenveld nog in ontwikkeling is. 
Met academische werkplaatsen en fellowships wordt de ontwikkeling van de GGH  
onderzoeks- en implementatie infrastructuur gestimuleerd. 

 
Programma’s van cluster Doelmatigheidsonderzoek  
Programmanaam Looptijd Directie VWS / NWO 
HTA methodologie 2021-2024 Z (VWS-Directie Zorgverzekeringen) 

Regeling veelbelovende zorg 2019-2023 Z (VWS-Directie Zorgverzekeringen) 

Evaluatieonderzoek voor Zorgevaluatie 
en Gepast Gebruik (ZE&GG) 

2019-2025 Z (VWS-Directie Zorgverzekeringen) 

Subsidiëring fysio trajecten 2019-2022 Z (VWS-Directie Zorgverzekeringen) 

DoelmatigheidsOnderzoek (DO) sinds 1999 Z (VWS - Directie Zorgverzekeringen) 

Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis 
(GGH) 

sinds 2017 GMT (VWS - Directie Geneesmiddelen en 
Medische Technologie) 

Effectiviteit van epilepsiehonden 2016-2022 GMT (VWS - Directie Geneesmiddelen en 
Medische Technologie) 

 
  

https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/doelmatigheidsonderzoek/programmas/programma-detail/hta-methodologie-2021-2024/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/doelmatigheidsonderzoek/programmas/programma-detail/subsidieregeling-veelbelovende-zorg/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/doelmatigheidsonderzoek/programmas/programma-detail/evaluatieonderzoek-zegg/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/doelmatigheidsonderzoek/programmas/programma-detail/evaluatieonderzoek-zegg/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/doelmatigheidsonderzoek/programmas/programma-detail/doelmatigheidsonderzoek/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/doelmatigheidsonderzoek/programmas/programma-detail/goed-gebruik-hulpmiddelenzorg/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/doelmatigheidsonderzoek/programmas/programma-detail/goed-gebruik-hulpmiddelenzorg/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/doelmatigheidsonderzoek/programmas/project-detail/doelmatigheidsonderzoek/onderzoek-naar-kosten-effectiviteit-van-epilepsiehonden/
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2 Fundamenteel Onderzoek 
ZonMw zet zich in voor fundamenteel en vrij onderzoek als de innovatiemotor voor de medische zorg, 
nu en in de toekomst. Daar zijn talentvolle wetenschappers voor nodig die - gedreven door 
nieuwsgierigheid - met elkaar zoeken naar wat nu nog onmogelijk lijkt. Wetenschappers moeten de 
ruimte krijgen om vrij, ongebonden en risicovol onderzoek te kunnen uitvoeren dat kan leiden tot 
baanbrekende inzichten. 
 
Highlights 2023 

• Uitwerking voor ZonMw van de extra impuls aan de open competitie van het Ministerie van 
OCW aan alle NWO-domeinen, inclusief ZonMw, van jaarlijks 60 miljoen euro voor de 
komende 10 jaar. 

• In samenwerking met NWO een verdere uitwerking van de implementatie van impact-outlook 
benadering in de NWO Talentlijn en pilot met instrumenten Impact Scout en Impact Explorer 
om kennis door te geleiden. 

• Uitwerking van de kennisagenda voor proefdiervrije modellen om de transitie naar proefdiervrij 
onderzoek te versnellen. 

 
Programmeren en financieren 

• Vrij en Fundamenteel Onderzoek: Wij stimuleren vrij, fundamenteel en risicovol onderzoek 
buiten de gebaande paden. Hierbij hebben we aandacht voor multi- en interdisciplinair 
onderzoek in heterogeen samengestelde teams. We werken hiervoor samen met de andere 
NWO-domeinen. 

o Het ministerie van OCW geeft de komende 10 jaar met jaarlijks 60 miljoen euro vanuit 
het fonds voor Onderzoek en Wetenschap een extra impuls aan de open competitie. 
Deze impuls is voor alle NWO-domeinen, inclusief ZonMw. We werken dit uit voor de 
ZonMw Open Competitie, Off Road en Klinische Fellows. 

o Oncode Institute ontvangt begin januari 2023 nieuwe toekenning voor fase II (2023 – 
2027) via een opdracht van het ministerie van VWS. ZonMw zet net als in fase I het 
Oncode Institute in op begeleiding en nauwe samenwerking.  

o We starten in 2023 met een nieuwe ronde van het NWO-programma Zwaartekracht 
dat ZonMw uitvoert in opdracht van het ministerie van OCW en NWO.  

• Talent: De NWO-talentenlijn – Rubicon, Veni, Vidi en Vici - is persoonsgebonden en stelt 
talentvolle, creatieve onderzoekers in staat innovatief onderzoek te doen.  

o In samenwerking met NWO zetten we in op herziening van het NWO 
Talentprogramma (Veni, Vidi en Vici). Vanaf de ronde 2023 gaan ook Vidi en Vici met 
een twee-fasen- beoordeling werken, vergelijkbaar met Veni.  

o We gaan we aan de slag met een verbetering van het evidence based CV (voorheen 
narratief CV) voor (bio)medische wetenschappen om zo de kwaliteit van de 
beoordeling te verbeteren (Erkennen en Waarderen). Hierbij betrekken we 
commissieleden van de verschillende talentprogramma’s. 

• Reflecteren op de relatie tussen wetenschap en maatschappij: Wetenschap is in ontwikkeling. 
Goede wetenschap is gebaseerd op integriteit, transparantie, reproduceerbaarheid en 
verantwoorde onderzoeksmethoden. We geven ruimte aan verbetering van de wijze waarop 
wetenschap functioneert en stimuleren daarmee goede wetenschap. 

o Met het ZonMw-programma Promoten van Goede Wetenschap (2022-2024) (een 
vervolg van programma Bevorderen van Verantwoorde Onderzoekpraktijken) 
stimuleren we een duurzame systeemverbetering in de wetenschap door projecten te 
financieren die hierop gericht zijn. Het programma heeft een wetenschappelijk en 
maatschappelijk belang, namelijk het versterken van goede wetenschap in het gehele 
systeem.  

o We zetten ons met Onderzoek naar Onderzoek (Research on Research) in om inzicht 
te krijgen in de praktijk van het wetenschapssysteem, de praktijk van 

https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/fundamenteel-onderzoek/programmas/programma-detail/zonmw-open-competitie/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/fundamenteel-onderzoek/programmas/programma-detail/off-road/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/fundamenteel-onderzoek/programmas/programma-detail/klinische-fellows/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/fundamenteel-onderzoek/programmas/programma-detail/oncode/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/fundamenteel-onderzoek/programmas/programma-detail/zwaartekracht/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/fundamenteel-onderzoek/programmas/programma-detail/rubicon/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/fundamenteel-onderzoek/programmas/programma-detail/veni/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/fundamenteel-onderzoek/programmas/programma-detail/vidi/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/fundamenteel-onderzoek/programmas/programma-detail/vici/
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/open-science/erkennen-en-waarderen/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/fundamenteel-onderzoek/programmas/programma-detail/bevorderen-van-verantwoorde-onderzoekspraktijken/
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/open-science/erkennen-en-waarderen/
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onderzoeksfinanciers en de praktijk van onderzoekers. Met deze inzichten zullen we 
de uitvoering van wetenschap, de financiering ervan en het beleid optimaliseren. 

o We stimuleren de kwaliteit en relevantie van innovatief (bio)medisch onderzoek met 
het programma Meer Kennis met Minder Dieren (MKMD), onder andere door 
onderzoek te financieren naar de ontwikkeling, acceptatie en implementatie van 
proefdiervrije modellen. Ook zetten we in op effectiever gebruik van resultaten uit 
dierproeven. We stimuleren publiek-private samenwerkingen waarbij de behoefte van 
eindgebruikers centraal staat met het initiatief Create2Solve. 

 
Impact versterken 
We zetten actief in op de doorgeleiding van resultaten binnen de kennis- en innovatiecyclus. We doen 
dit door toegankelijke en gebruikersgerichte communicatie, deelname aan het ZonMw-project 
‘doorgeleiding van kennis’ en door implementatie van het NWO-kennisbenuttingsbeleid. De 
doorgeleiding van kennis is gericht op het ontdekken en ontwikkelen van innovatieve ideeën samen 
met anderen uit de wetenschap en uit de samenleving, in dit geval voor de gezondheidszorg.  

• We starten een project over doorgeleiding van kennis. We ontwikkelen concrete activiteiten 
als doorgeleidingsgerichte advisering, projectleidersworkshops over het maken van 
impactplannen en de toepassing van stimuleringsinstrumenten.  

• Verdere uitwerking van de implementatie van de impact-outlook-benadering in de NWO 
Talentlijn. We doen dit samen met NWO. Tegelijkertijd houden we in verwante programma’s 
een pilot met de nieuwe instrumenten Impact Scout en Impact Explorer, ook om kennis door 
te geleiden.  

• We ontwikkelen een online “routekaart” in samenspraak met een aantal maatschappelijke 
partners en op basis van de kennis van het programma MKMD. Doel is het ontsluiten van 
informatie over de financiering, ontwikkeling, validatie en kwalificatie van proefdiervrije 
modellen. Met deze interactieve kennisportal komt deze kennis op een toegankelijke wijze 
beschikbaar voor een breed publiek.  

• We faciliteren onderzoekers, bedrijven en beleidsmakers bij het creëren van impact. Dat doen 
wij met toegankelijke en gebruikersgerichte communicatie over impactmogelijkheden en 
inspirerende, mooie voorbeelden. Daarnaast zullen we resultaten van onderzoek en 
onderzoekers uitlichten als voorbeelden van fundamenteel en vrij onderzoek als een 
essentiële schakel in de kennis- en innovatiecyclus.  

 
Signaleren 
We onderhouden intensieve contacten met onze stakeholders en signaleren hierdoor ontwikkelingen 
in het (bio)medische wetenschappelijke onderzoeksveld. Dit vertalen we naar onze programma’s. 
Hiermee bieden we onderzoekers de mogelijkheid om de kwaliteit van het onderzoek te verbeteren en 
hun talent verder te ontwikkelen, en om onze programmering aan te passen aan de huidige behoeftes.  

• We leveren een inhoudelijke bijdrage aan een op handen zijnde aanvraag rondom de transitie 
naar proefdiervrije technieken voor de derde ronde van het Nationaal Groeifonds. Vanuit het 
MKMD-programma dragen we bij aan het bepalen van de doelen en welke partijen hier bij 
betrokken moeten worden. Ook zetten we ons netwerk en onze positie in het veld van 
proefdiervrije alternatieven in om deze aanvraag tot een succes te maken.  

• We werken de kennisagenda voor proefdiervrije modellen verder uit wat vervolgens als  
leidraad zal dienen voor effectieve onderzoeksprogrammering en een versnelling van de 
transitie naar proefdiervrij onderzoek. 

• We stimuleren optimale (interdisciplinaire) samenwerkingen in onze programma’s wat  
essentieel is voor baanbrekend en vernieuwend onderzoek, en voor bijdragen aan 
antwoorden op grote maatschappelijke uitdagingen. Inzicht in wat werkt en hoe we dat 
monitoren is essentieel. Deze inzichten halen we op bij onze collega’s, commissieleden van 

https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/fundamenteel-onderzoek/programmas/programma-detail/meer-kennis-met-minder-dieren/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/fundamenteel-onderzoek/programmas/programma-detail/meer-kennis-met-minder-dieren/t/initiatief-create2solve/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/fundamenteel-onderzoek/programmas/programma-detail/meer-kennis-met-minder-dieren/t/initiatief-create2solve/
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uiteenlopen programma’s en andere onderzoeksfinanciers verwerken we deze inzichten in 
onze werkwijzers. 
 

Programma’s van cluster Fundamenteel Onderzoek 
Programmanaam Looptijd Directie VWS / NWO 
Klinische Fellows vanaf 2000 VWS/NWO 
Off Road vanaf 2015 VWS/NWO 
Bevorderen van Verantwoorde 
Onderzoekspraktijken (BVO) 

2016-2024 VWS, NWO, NFU, SGF, SIA 

NWA Proefdiervrije modellen vanaf 2020 NWO 
Replicatiestudies 2017-2022 NWO 
Rubicon vanaf 2017 NWO 
Veni vanaf 2001 NWO 
Vidi vanaf 2001 NWO 
Vici vanaf 2001 NWO 
ZonMw Open Competitie* (tot 2018 
Top Subsidies) 

vanaf 2019 NWO 

Zwaartekracht vanaf 2012 NWO 
Meer Kennis met Minder Dieren 
(MKMD) 

2011-2024 LNV 

Elektromagnetische Velden & 
Gezondheid (EMV&G) 

2006-2022 Kennisplatform EMV 

Oncode  2023-2027 GMT (VWS - Directie 
Geneesmiddelen en Medische 
Technologie) 

 
  

https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/projectidee-klinische-fellows-2021/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/fundamenteel-onderzoek/programmas/programma-detail/off-road/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/fundamenteel-onderzoek/programmas/programma-detail/bevorderen-van-verantwoorde-onderzoekspraktijken/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/fundamenteel-onderzoek/programmas/programma-detail/bevorderen-van-verantwoorde-onderzoekspraktijken/
https://www.nwo.nl/onderzoeksprogrammas/nationale-wetenschapsagenda-nwa/thematische-programmering-nwa/proefdiervrije
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/fundamenteel-onderzoek/programmas/programma-detail/replicatiestudies/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/fundamenteel-onderzoek/programmas/programma-detail/rubicon/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/fundamenteel-onderzoek/programmas/programma-detail/veni/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/fundamenteel-onderzoek/programmas/programma-detail/vidi/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/fundamenteel-onderzoek/programmas/programma-detail/vici/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/fundamenteel-onderzoek/programmas/programma-detail/zonmw-open-competitie/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/fundamenteel-onderzoek/programmas/programma-detail/zonmw-open-competitie/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/fundamenteel-onderzoek/programmas/programma-detail/zwaartekracht/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/fundamenteel-onderzoek/programmas/programma-detail/meer-kennis-met-minder-dieren/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/fundamenteel-onderzoek/programmas/programma-detail/meer-kennis-met-minder-dieren/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/fundamenteel-onderzoek/programmas/programma-detail/elektromagnetische-velden-en-gezondheid/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/fundamenteel-onderzoek/programmas/programma-detail/elektromagnetische-velden-en-gezondheid/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/fundamenteel-onderzoek/programmas/programma-detail/oncode/


34 
 

3 Geestelijke Gezondheid 
Het cluster Geestelijke Gezondheid richt zich op mentale gezondheid, bestaans(on)zekerheid, 
dementie- en hersenonderzoek en topzorg en staat voor gelijke kansen voor iedereen op persoonlijk, 
maatschappelijk en klinisch vlak om zo betekenisvol onderdeel te kunnen zijn van de maatschappij. 
Met innovatief (actie)onderzoek geven wij praktijk en beleid handvatten en onderbouwing om te 
handelen.. We werken samen met het veld en onze opdrachtgevers aan vernieuwing van zorg en 
ondersteuning en een inclusieve samenleving voor iedereen. 
 
Highlights 2023 

• Uitbreiding van actieprogramma Grip op Onbegrip waarbij nieuwe subsidierondes geopend 
worden voor aanvragen passend bij de regio. 

• De eerste onderzoeksconsortia gaan van start vanuit het Onderzoeksprogramma Dementie 
waarbij aandacht wordt gegeven aan fundamenteel onderzoek, preventie, 
diagnostiek/predictie en jonge mensen met dementie. 

• Inzetten op het verkorten van de wachttijden in de ggz vanuit het programma ‘Versnellers 
binnen de Geestelijke Gezondheidszorg’.  

 
Programmeren en financieren 

• We opereren in een dynamische publiek-private sector die veel aandacht krijg vanuit 
samenleving en politiek.  
• Uitbreiding van het Actieprogramma Grip op Onbegrip (AGO) van de programmalijn Zorg 

& Veiligheid met extra middelen vanuit het ministerie van J&V. Nieuwe subsidierondes 
gaan open die aansluiten bij prioriteiten en behoeften in de regio’s. 

• Openstellen van de laatste rondes van het Onderzoeksprogramma ggz (Opggz) , 
geprogrammeerd vanuit consultatiebijeenkomst en gesprekken met ggz-partijen en 
aansluitend op actuele ontwikkelingen.   

• Invulling geven aan de Nationale Dementiestrategie vormgegeven vanuit het 
Onderzoeksprogramma Dementie (OPD) . De eerste onderzoekconsortia gaan van start: 
fundamenteel onderzoek, preventie (3), diagnostiek/predictie en jonge mensen met 
dementie. Daarnaast wordt een eerste subsidieronde voor therapieën-ontwikkeling open 
gesteld; in afstemming met directie GMT van VWS, Future And Sustainable Therapies 
(FAST) en in samenwerking met Health~Holland, Alzheimer Nederland en de 
Hersenstichting. Het Joint Programming Initiative Neurodegenerative Diseases (JPND) 
beoogt om in 2024 aan te sluiten bij een EU partnership programma over ‘Brain Health’.  

• Om de taakopdracht Gender en Gezondheid te vervullen, werken we binnen ZonMw aan 
nieuwe operationele samenwerkingen met verschillende programma’s. 

• We richten onze programma’s en subsidierondes op actuele, maatschappelijke 
ontwikkelingen:  
• Met het programma Versnellers binnen de Geestelijke Gezondheidszorg zetten we in op 

het verkorten van de wachttijden in de ggz. 
• AGO zet meer in op de samenwerking tussen politie en zorg op straat. 
• De ontwikkelingen op het gebied van ggz, dementie en hersenonderzoek komen samen in 

het nationale kennis- en innovatieprogramma Hoofdzaken. 
• Het programma Beschermd Thuis wordt voortgezet binnen een thematische NWA-lijn.  

• We stimuleren innovatief en creatief onderzoek door binnen programma’s ruimte voor 
experiment, flexibiliteit en gedurfde aanpak te bieden.  
• Het programma Zorg voor Vluchtelingen stimuleert met een nieuwe subsidieronde 

experimenten met verschillende organisatievormen van zorg en ondersteuning voor 
statushouders ter bevordering van de opschaling van bestaande kennis. 
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Impact versterken 

• Het inzetten van een extra stimulans voor de vertaling en benutting van kennis naar zorg, 
ondersteuning en samenleving en zo bij te dragen aan gezondheid. De mogelijkheid bieden 
om binnen het Onderzoeksprogramma ggz en het programma Memorabel is een 
Verspreidings- en Implementatie Impuls (VIMP) aan te vragen.Besteden van het grootste deel 
van middelen aan het faciliteren van inzet van kennis in de lokale en regionale praktijk.vanuit 
actieprogramma’s AGO en Beschermd Thuis  

• Organiseren van verschillende bijeenkomsten om resultaten uit te wisselen en netwerken te 
versterken.  
• Organiseren van JPCo-fuND2 eindsymposium vanuit JPND met als doel 

kennisuitwisseling en netwerken. 
• Vanaf 2023 organiseren we vanuit OPD voor het eerst netwerkbijeenkomsten voor de 

consortia. Deze zijn gericht op kennisuitwisseling, versterken van implementatie en 
netwerken. 

• NWA Economische Veerkracht organiseert bijeenkomsten voor projectteams waar 
tussentijdse projectresultaten gepresenteerd worden.  

• De kennis en participatie van de mensen om wie het gaat is onmisbaar om projectresultaten in 
de praktijk succesvol te laten zijn. Deze mensen hebben en houden binnen onze programma’s 
een belangrijke rol. 
• Na succesvolle inzet op ervaringsdeskundigheid afgelopen jaren, zetten we vanuit Zorg 

voor Vluchtelingen de komende periode in op het versterken van ervaringsdeskundigheid 
om de impact van de opbrengsten te vergroten. Ook bij Beschermd Thuis zijn mensen die 
zelf ooit dakloos en/of thuisloos waren actief betrokken.  

• In samenwerking met cliëntorganisatie MIND borgen we het cliëntperspectief bij de 
beoordeling van onze subsidieoproepen van de programma’s AGO, Opggz en 
Versnellers. 

• Kennis die uit projecten voorkomt, wordt verspreid en toegankelijk gemaakt voor de praktijk. 
• Vanuit Versnellers worden regio’s actief gefaciliteerd bij het periodiek delen van goede 

voorbeelden, knelpunten en oplossingen. Daarnaast worden regio’s gefaciliteerd bij het 
leggen van verbindingen en het vormen van netwerken. 

• Vanuit AGO start een landelijk begeleidings- en monitoringstraject. Hiermee wordt een 
landelijk leerproces gestimuleerd van de lopende projecten van het actieprogramma.  

 
Signaleren 

• Resultaten uit onze programma’s dragen bij aan actuele maatschappelijke en beleidsmatige 
uitdagingen. Daarom delen we zoveel mogelijk tijdens looptijd van een programma.  
• Het monitoren van de 10 topspecialistische functies gefinancierd vanuit het programma 

Topspecialistische Zorg en Onderzoek op basis van de jaarlijkse verslagen/updates, naast 
parallel lopende evaluatie. Dit is relevant voor de concentratie van topklinische zorg.   

• Inzet op monitoring van de projecten over het versterken van de positie en veerkracht van 
economisch kwetsbare vrouwen van NWA Economische Veerkracht. 

• Uitwisseling van relevante informatie rondom ontwikkelingen en issues in de regio’s door 
de samenwerking tussen AGO, Beschermd Thuis en de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (VNG) en regioadviseurs.    

• De inzichten over kennislacunes en missing links die onze programma’s opleveren, gebruiken 
we als input voor subsidierondes, gesprekken met partners en programmering. 
• Het in kaart brengen van de stand van de wetenschap door een internationale working 

group geindiceerd vanuit de subsidieronde van JPND en verheldert hoe wij binnen het 
programma niet-pharmacologische behandeling bij neurodegeneratie verder kunnen 
oppakken. 
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• Economische veerkracht van vrouwen is bij uitstek een maatschappelijk uitdagend 
vraagstuk. Tussentijdse resultaten uit de projecten zullen daar waar relevant en samen 
met het veld input geven voor mogelijke vervolgstappen en nieuwe kennislacunes 
zichtbaar maken. 

• Het inzichtelijk maken van de projectresultaten van het Beschermd Thuis zodat verdere 
stappen in implementatie van beleid rondom dak- en thuisloosheid een gefundeerde 
impuls krijgt. 
 

Programma’s van cluster Geestelijke Gezondheid 
Programmanaam Looptijd Directie VWS / NWO 
Zorg voor Vluchtelingen 2018-2021  programma reserve (CZ (VWS - 

Directie Curatieve Zorg)) 
NWA Economische Veerkracht van 
vrouwen 

2019-2024  NWO/NWA 

JPND 2019-2023 LZ (VWS - Directie Langdurige 
Zorg) 

Memorabel 2013-2022 LZ (VWS - Directie Langdurige 
Zorg) 

Onderzoeksprogramma Dementie 2021-2032 LZ (VWS - Directie Langdurige 
Zorg) 

Beschermd Thuis 2019-2022 DMO (VWS - Directie 
Maatschappelijke 
Ondersteuning) 

Aanpassingsstoornissen bij 
(ex)kankerpatienten 

2017-2022  CZ (VWS - Directie Curatieve 
Zorg) 

Actieprogramma lokale initiatieven 
mensen met verward gedrag 

2016-2021 CZ (VWS - Directie Curatieve 
Zorg) 

Actieprogramma Grip op Onbegrip 2021-2026 CZ (VWS - Directie Curatieve 
Zorg) 

Gender en Gezondheid 2016-2020 CZ (VWS - Directie Curatieve 
Zorg) 

Gender en Gezondheid 
(taakopdracht) 

2021-2022 CZ (VWS - Directie Curatieve 
Zorg) 

Onderzoeksprogramma ggz 2016-2025 CZ (VWS - Directie Curatieve 
Zorg) 

Topspecialistische Zorg en 
Onderzoek 

2019-2024 CZ (VWS - Directie Curatieve 
Zorg) 

JPND is een internationaal programma dat wordt gefinancierd met nationaal geld  

 
  

https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geestelijke-gezondheid-ggz/programmas/programma-detail/zorg-voor-vluchtelingen/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/preventie/programmas/programma-detail/nwa-economische-veerkracht-van-vrouwen/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/preventie/programmas/programma-detail/nwa-economische-veerkracht-van-vrouwen/
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/internationaal/programmas/programma-detail/joint-programming-initiative-neurodegenerative-diseases-jpnd/
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/e-health-en-ict-in-de-zorg/programmas/programma-detail/memorabel/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geestelijke-gezondheid-ggz/programmas/programma-detail/onderzoeksprogramma-dementie/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geestelijke-gezondheid-ggz/programmas/programma-detail/beschermd-thuis/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geestelijke-gezondheid-ggz/programmas/programma-detail/aanpassingsstoornissen-bij-exkankerpatienten/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geestelijke-gezondheid-ggz/programmas/programma-detail/aanpassingsstoornissen-bij-exkankerpatienten/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geestelijke-gezondheid-ggz/programmas/programma-detail/actieprogramma-lokale-initiatieven-mensen-met-verward-gedrag/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geestelijke-gezondheid-ggz/programmas/programma-detail/actieprogramma-lokale-initiatieven-mensen-met-verward-gedrag/
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/diversiteit/gender-en-gezondheid/
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/diversiteit/programmas/programma-detail/gender-en-gezondheid/
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/diversiteit/gender-en-gezondheid/
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/diversiteit/gender-en-gezondheid/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geestelijke-gezondheid-ggz/programmas/programma-detail/onderzoeksprogramma-ggz/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/kwaliteit-van-zorg/medisch-specialistische-zorg/programmas/programma-detail/topspecialistische-zorg-en-onderzoek/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/kwaliteit-van-zorg/medisch-specialistische-zorg/programmas/programma-detail/topspecialistische-zorg-en-onderzoek/


37 
 

4 Gehandicapten en Chronisch Zieken 
Het cluster Gehandicapten en Chronisch Zieken wil dat mensen met een beperking, chronische ziekte 
of psychische kwetsbaarheid regie voeren over hun eigen leven en zonder (on)zichtbare drempels 
deel kunnen nemen aan de samenleving. Wij dragen daar aan bij met de ontwikkeling, verspreiding en 
toepassing van wetenschappelijke en praktijkgerichte kennis. 
 
Highlights 2023 

• We geven in 2023 (verdere) uitvoering aan de notitie ‘Aan de slag’, waarin aanbevelingen en 
acties zijn opgenomen voor het versterken van participatie en ervaringsdeskundigheid. Onze 
activiteiten zijn met name op de interne organisatie gericht. Denk hierbij aan trainingen, 
cluster-overstijgende gebruikersgroepen en het agenderen van het thema bij 
programmacommissieleden. Extern zoeken we de samenwerking met relevante stakeholders 
op en agenderen we actuele vraagstukken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het vergoeden van 
ervaringsdeskundigen met een uitkering.  

• Samen met andere ZonMw-clusters geven we uitvoering aan een plan om de verbinding met 
het onderwijs te verstevigen. Bij het programma Gewoon Bijzonder brengen we bijvoorbeeld 
leermethodieken in kaart die tot doel hebben om bijscholing op de werkvloer te stimuleren. Dit 
doen we met een subsidieronde die als doel heeft om het ‘leren leren’ en het 
professionaliseren van de gehandicaptensector te stimuleren.  

• We versterken de inhoudelijke samenwerking met andere clusters binnen ZonMw en breiden 
deze in 2023 waar mogelijk verder uit. Hierbij valt te denken aan het bundelen van initiatieven 
op het gebied van het sociaal domein, maar ook aan het intensiveren van de samenwerking 
tussen programma’s over vermoeidheid-gerelateerde aandoeningen, zoals ME/CVS, COVID-
19, Lyme en Q-koorts.  

 
Programmeren en financieren 

• De tweede fase van het programma Gewoon Bijzonder loopt eind 2023 af. Omdat de indruk 
leeft dat Gewoon Bijzonder nog niet klaar is, gaan we komend jaar met het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in gesprek over de invulling van een derde fase 
van het programma, met een looptijd van 4 jaar.  

• Het programma Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten wordt met 4 jaar verlengd op basis 
van een uitgevoerde evaluatie.  

• In 2023 evalueren we het programma Onbeperkt meedoen!.  
• In 2023 openen we een nieuwe subsidieronde binnen het onderzoeksprogramma ME/CVS. 

Deze ronde richt zich op praktijkonderzoek en praktijkinitiatieven waarmee patiënten met 
ME/CVS op korte termijn geholpen kunnen worden. Verder verkennen we de mogelijkheden 
van internationale samenwerking op het gebied van ME/CVS.  

• De inwerkingtreding van een nieuw beleidskader voor subsidiëring van patiëntenorganisaties 
is met een jaar uitgesteld. Het programma Voor elkaar!, dat met dit subsidiekader 
samenhangt, is daarom ook met een jaar verlengd. De verlenging zorgt ervoor dat er in de 
loop van 2023 extra subsidierondes kunnen worden geopend, waarin patiëntenorganisaties 
financiering voor projecten kunnen aanvragen.  

• Binnen het programma Kennisnetwerken Specifieke Doelgroepen willen we de transitiefase 
afronden waarin kennisnetwerken transformeren naar kenniscentra. Als alle centra aan de 
voorwaarden voldoen volgt accreditatie, waarna ze in de fase van structurele financiering 
belanden.  

• Het internationale netwerk EURECO, waar het cluster GCZ aan deelneemt, richt zich komend 
jaar op het thema ‘samenhang tussen de ouderen- en gehandicaptensector’. De aftrap van 
het thema is eind december 2022 tijdens een door ZonMw georganiseerde bijeenkomst in 
Den Haag. Verder verstevigen we waar mogelijk het EURECO-netwerk en dragen we vanuit 
ZonMw bij aan de inhoudelijke invulling en/of organisatie van internationale evenementen over 
de gehandicaptensector.   

https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/gehandicapten-en-chronisch-zieken
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/sociaal-domein/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/gehandicapten-en-chronisch-zieken/programmas/programma-detail/gewoon-bijzonder-nationaal-programma-gehandicapten/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/gehandicapten-en-chronisch-zieken/programmas/programma-detail/expertisefunctie-zintuiglijk-gehandicapten-1/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/gehandicapten-en-chronisch-zieken/programmas/programma-detail/onderzoeksprogramma-mecvs/
https://open.overheid.nl/repository/ronl-5d2cfa30dc4917c9f8c90a084f761c0822ca1316/1/pdf/kamerbrief-over-beleidskader-subsidiering-pg-organisaties.pdf
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/gehandicapten-en-chronisch-zieken/programmas/programma-detail/kennisnetwerken-voor-specifieke-doelgroepen/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/gehandicapten-en-chronisch-zieken/internationale-samenwerking-binnen-eureco/
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Impact versterken 

• Met de afronding van de tweede fase van Gewoon Bijzonder in 2023 staat het versterken van 
impact centraal staat. Een voorbeeld is het (verder) ontwikkelen van informatieve filmpjes voor 
het mbo. Verder zetten we in op subsidierondes die specifiek op het leren van implementeren 
gericht zijn.  

• Binnen het onderzoeksprogramma ME/CVS zetten we vanaf het begin in op Open Science en 
de andere FAIR-principes die ZonMw hanteert. Zo gaan we aan de slag met 
dataharmonisering en komt FAIR terug in de door ons georganiseerde 
projectleidersbijeenkomsten. Met deze werkwijze zorgen we ervoor dat onderzoeksresultaten 
en data toegankelijk zijn en makkelijk kunnen worden gedeeld. Zo vergroten we de impact van 
door ons gefinancierd onderzoek.  

• In het programma Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten stimuleren we implementatie 
middels een Verspreidings- en Implementatie-impuls (VIMP).   

• Om te stimuleren dat patiëntenorganisaties van elkaar leren en hun impact versterken werken 
projectleiders binnen Voor elkaar! met elkaar samen in een leernetwerk, dat gedurende 
geheel 2023 gaat lopen. Een extern bureau gaat dit netwerk opzetten. Verder stellen we 
implementatierondes open en organiseren we een projectleidersbijeenkomst waarin resultaten 
en ervaringen gedeeld worden.  

• We organiseren in 2023 binnen het programma Kennisnetwerken Specifieke Doelgroepen een 
aantal onderzoekstafels waarbij kenniscentra-overstijgende onderwerpen worden behandeld 
en gegevens worden gedeeld.  

• Twee VIMPS van het IIIe Programma Revalidatieonderzoek leveren naar verwachting in het 
voorjaar 2023 resultaten op.  

• We organiseren in juni 2023 een nieuwe editie van het congres Focus op Onderzoek, waarin 
onderzoek over en voor mensen met een verstandelijke beperking centraal staat. ZonMw 
organiseert dit congres samen met de partners uit de Kenniscoalitie ‘Zorg voor mensen met 
verstandelijke beperkingen’ (Kenniscoalitie VG). 

• Middels de Kennisinfrastructuur Langdurige Zorg (KILZ) worden veel ZonMw-programma’s en 
externe stakeholders met elkaar verbonden - zoals de Kenniscoalitie VG, de Associatie van 
Academische Werkplaatsen VB, Vilans, het Kennisplein Gehandicaptensector, de VGN en de 
VNG. We blijven in 2023 de impact van onze programma’s en projecten versterken door 
intensief samen te werken.  

• We werken toe naar een inclusieve samenwerking voor mensen met een beperking of 
chronische ziekte op een Europees samenwerkingsplatform van EURECO waar het cluster 
Gehandicapten en Chronisch Zieken onderdeel van is.  

 
Signaleren 

• In 2023 gaan VWS en ZonMw met elkaar in gesprek over de mogelijkheden voor meer 
biomedisch onderzoek naar langdurige COVID, zo heeft minister Kuipers aangekondigd in 
een Kamerbrief. Dit gebeurt mede op basis van signalen vanuit onder andere het 
onderzoeksprogramma ME/CVS.  

• In opdracht van VWS bereiden we een meerjarig stimuleringsprogramma Sociaal Werk voor, 
samen met de 8 ZonMw-clusters die samenwerken rond het Sociaal Domein. Inhoudelijk 
vertrekpunt van het stimuleringsprogramma is de Kennis- en Onderzoeksagenda Sociaal werk 
(KOA-SW). Ter voorbereiding van het programma zal Movisie in opdracht van ZonMw vier 
systematische kennissyntheses Sociaal Werk uitvoeren, die de basis zullen vormen voor de 
verdere invulling van het programma.  

 
 
 
 

https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/gehandicapten-en-chronisch-zieken/programmas/programma-detail/gewoon-bijzonder-nationaal-programma-gehandicapten/t/zorgprofessionals-voor-de-klas/
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/open-science/fair-data-en-datamanagement/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/07/04/kamerbrief-verzamelbrief-covid-19
https://www.movisie.nl/publicatie/kennis-onderzoeksagenda-sociaal-werk
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Programma’s van cluster Gehandicapten en Chronisch zieken  
Programmanaam Looptijd Directie VWS / NWO 
Academische Werkplaatsen Verstandelijke 
Beperkingen 

structureel LZ (VWS - Directie Langdurige 
Zorg) 

Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten dec-22 CZ (VWS - Directie Curatieve Zorg) 
Gewoon Bijzonder dec-23 LZ (VWS - Directie Langdurige 

Zorg) 
InZicht structureel nvt 

Kennisnetwerken voor Specifieke 
Doelgroepen 

structureel LZ (VWS - Directie Langdurige 
Zorg) 

Kennissynthese Sociaal werk jul-23 DMO (VWS - Directie 
Maatschappelijke Ondersteuning) 

Onbeperkt meedoen! jan-23 DMO (VWS - Directie 
Maatschappelijke Ondersteuning) 

Onderzoeksprogramma ME/CVS 2031 PG (VWS - Directie Publieke 
Gezondheid) 

Participatie structureel ZonMw-breed 
III Programma Revalidatieonderzoek 2024  nvt  
Voor elkaar! dec-23 PZO 
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5 Geneesmiddelen  
Binnen het cluster Geneesmiddelen voeren we het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen 
(GGG) uit. GGG richt zich op het verbeteren van farmacotherapeutische zorg op het niveau van het 
geneesmiddel en op het gebruik van geneesmiddelen in de dagelijkse zorg. Met het programma 
Ethiek en Gezondheid vergroten we het inzicht in en kennis over concrete, actuele ethische dilemma’s 
of vragen in het gezondheidsdomein. 
 
Highlights 2023 

• Uitvoering van het GGG-programma dat structureel voor vier jaar wordt opgesteld. In Q1 
wordt de programmatekst voor de periode 2024-2028 aangeboden. 

• Uitrollen van het GGG congres waarbij resultaten worden gebundeld en verspreid.  
• Uitbrengen van een signalement over de inzet van psychedelica als medicijn met als doel 

hiervoor een onderzoeksprogramma te kunnen opzetten. 
 
Programmeren en financieren 

• Het GGG-programma financiert onderzoek dat zich richt op onderzoeksvragen uit de praktijk 
rondom effectiviteit, onder- en overbehandeling, start-stop criteria, oude middelen voor nieuwe 
indicaties, therapie op maat, therapietrouw, doelmatige inzet van (dure) geneesmiddelen, 
voorspellende diagnostiek, gebruik van geneesmiddelen bij bijzondere groepen zoals 
kinderen, ouderen en zwangeren, en gepast gebruik van antibiotica.   
• Het GGG-programma is een structureel programma. Iedere 4 jaar wordt de 

programmatekst voor de komende jaren opgesteld, mede gebaseerd op input vanuit de 
GGG raad, de programma-evaluatie en kaders vanuit de opdrachtgever, rekening 
houdend met actuele thema’s en nieuwe inzichten. In Q1 wordt de programmatekst GGG4 
(2024-2028) aangeboden aan VWS. 

• De subsidierondes Open Ronde, Complexe Interventies, Grote Trials en Drug 
Rediscovery programmeren – na akkoord door de GGG-raad – nieuwe subsidieoproepen. 

• Voor Personalised Medicine wordt een nieuwe subsidieronde opgezet, gericht op het 
implementeren van gevalideerde farmacogenetische tests of DNA-paspoorten. Het doel is 
om te komen tot een zo goed mogelijk voorspellende waarde voor de effectiviteit van een  
geneesmiddel, waarmee een doelmatigere en gerichtere inzet van bestaande 
geneesmiddelen realiseerbaar is. 

• Met de nieuwe ronde Bestaande Data wordt gebruikgemaakt van bestaande data uit 
aandoeningenregisters en bestaande dataverzamelingen, waarbij naast het behalen van 
gezondheidswinst de resultaten vanuit deze ronde een impuls kunnen geven aan register-
gebaseerd onderzoek. Ook kunnen de inzichten bijdragen aan het verder ontwikkelen van 
richtlijnen voor het optimaal aanwenden van bestaande data voor onderzoek. 

• Met het programma DoelmatigheidsOnderzoek blijven we internationaal programmeren. 
Samen met het Belgische KCE start BeNeFIT Call 3. Ook deze ronde richt zich op 
pragmatische trials die impact hebben op de efficiëntie van zowel de Belgische als de 
Nederlandse dagelijkse zorgpraktijk. 

• Vanuit het programma Ethiek en Gezondheid worden de uitkomsten van de evaluatie van 
het derde programma Ethiek en Gezondheid aan VWS gepresenteerd en wordt in 
afstemming met VWS ingezet op een vervolg van het programma. 

 
Impact versterken 

• Binnen het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen werken we voortdurend aan de 
vertaling en benutting van nieuwe kennis in beleid, onderzoek, onderwijs en/of praktijk. Kennis 
met impact, die de geneesmiddelenzorg en het geneesmiddelengebruik voor en door 
patiënten verbetert. 
• De uitkomsten van de externe evaluatie 10 jaar GGG (zie evaluatierapport, infographic en 

digitaal magazine 10 jaar GGG) geven aan dat GGG een sterke en verbindende schakel 

https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geneesmiddelen/programmas/programma-detail/personalised-medicine/
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Geneesmiddelen/Evaluatierapport_GGG_2012-2022.pdf
https://elearning.zonmw.nl/GGG-2012-2022/index.html
https://www.zonmw-geneesmiddelenmagazines.nl/magazine/tien-jaar-ggg/10-jaar-ggg/
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is. De conclusies uit deze evaluatie én de aanbevelingen van de evaluatiecommissie 
nemen we mee in de GGG-programmatekst 2024-2028 verwoord in de termen: sturen op 
implementeerbaarheid van projecten; borgen van impact; het kwantificeerbaar maken van 
opbrengsten en deze opbrengsten in kaart brengen. 

• De Implementatie Ronde richt zich op het implementeren van kennis van afgeronde GGG-
projecten met als doel structurele inbedding in de praktijk op landelijk, regionaal of lokaal 
niveau. Vanuit deze ronde starten in Q2 de gehonoreerde projecten. 

• De ZonMw gezamenlijke subsidieoproep Passende Zorg is medio 2022 opengesteld.  
Met deze subsidieronde wil ZonMw kennis verder brengen om de zorg te verbeteren, 
waarbij de vier principes van passende zorg centraal staan (waardegedreven, samen 
beslissen, juiste zorg op de juiste plek, positieve gezondheid). Implementatieprojecten 
dienen aan te sluiten op afgeronde ZonMw-projecten, waaronder het GGG-programma. In 
Q2 starten de hiervoor gehonoreerde projecten. 

• De ZonMw gezamenlijke subsidieoproep Implementatie Fellows is in 2022 opengesteld. 
Vanuit deze subsidieoproep kunnen implementatie science practitioners worden opgeleid 
om in een actieve rol als bruggenbouwer en ambassadeur de verspreiding en 
implementatie van opgedane kennis op het gebied van doelmatigheidsonderzoek en/of 
passende zorg (coalitieakkoord 2021-2025) op de werkvloer te (helpen) realiseren. Met 
als doel (kosten)effectieve zorg te realiseren in de dagelijkse praktijk. Daarnaast wil 
ZonMw met deze subsidieoproep een bijdrage leveren aan het versterken van de kennis- 
en/of implementatie infrastructuur. In Q3 zal de opleiding starten. 

• Vier nieuwe proeftuinen Therapietrouw gaan van start, gericht op de implementatie van 
therapietrouw-interventies bij thuiswonende patiënten en ondersteund door het Make-It 
consortium.  

• We bundelen en verspreiden projectresultaten (onder andere in de vorm van interviews 
met de projectleiders) en brengen ze actief onder de aandacht via diverse mediakanalen 
van de doelgroepen, via de nieuwsbrief Geneesmiddelen (ruim 5400 abonnees), LinkedIn-
pagina Geneesmiddelen (685 volgers) en het jaarlijkse GGG-congres (ruim 600 
deelnemers). Het GGG-congres 2023 vindt plaats op donderdag 30 maart.  
Ook lopende projecten die al mooie resultaten laten zien belichten we op deze manier. 

• Lopende én afgeronde GGG-projecten worden middels een intensieve samenwerking met 
het Kennisinstituut van de Federatie van Medisch Specialisten (FMS) gekoppeld aan de 
Richtlijnendatabase van de FMS. Deze koppelingen versnellen de duiding en opname van 
GGG-projectresultaten in richtlijnen van de medisch specialisten en bespoedigen 
daarmee implementatie.  

• Vanuit het programma Ethiek en Gezondheid stimuleren we alle projecten om de praktijk 
te betrekken en te komen tot een eindproduct dat in die praktijk concreet ingezet kan 
worden. Hierdoor wordt de impact van de resultaten van de projecten vergroot. 

 
Signaleren 

• Binnen GGG werken we continu aan het signaleren van kennislacunes in de 
geneesmiddelenzorg en het daadwerkelijk doorgeleiden van effectieve interventies tot bij de 
patiënt. 
• Door maatschappelijke ontwikkelingen en de daaraan verwante ontwikkelingen binnen het 

geneesmiddelenveld is aan het GGG-huis een nieuwe kamer toegevoegd: Nieuwe 
Ontwikkelingen. Deze kamer behelst tot nu toe projecten die zich richten op 
duurzaamheid en e-health.  

• De rol van GGG als sterke en verbindende schakel (Evaluatierapport 10 jaar GGG) nodigt 
uit tot signaleren binnen het geneesmiddelenveld van nieuwe kansen, mogelijkheden en 
ontwikkelingen waarbij het samen optrekken met samenwerkingspartners veel kansen 
biedt. 

• We stimuleren kennisdeling over nieuwe regels en richtlijnen zoals de ECTR.  

https://richtlijnendatabase.nl/
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• In 2023 brengen we een signalement uit over de inzet van psychedelica als medicijn, met 
als doel hiervoor een onderzoeksprogramma te kunnen opzetten. 

• Vanuit het programma Ethiek en Gezondheid wordt continu gekeken welke actuele 
ethische vraagstukken er spelen (o.a. vanuit het coalitieakkoord) en op welke wijze 
daarop kan en moet worden aangesloten. Ook voor een vervolgprogramma is dit een van 
de uitgangspunten. 

 
Programma’s van cluster Geneesmiddelen 
Programmanaam Looptijd Directie VWS / NWO 
Goed Gebruik 
Geneesmiddelen 

Vanaf 2012 GMT (VWS - Directie Geneesmiddelen en 
Medische Technologie) 

Ethiek en Gezondheid Vanaf 2012 PG (VWS - Directie Publieke Gezondheid) 

 
  

https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/doelmatigheidsonderzoek/programmas/programma-detail/goed-gebruik-geneesmiddelen/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/doelmatigheidsonderzoek/programmas/programma-detail/goed-gebruik-geneesmiddelen/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/palliatieve-zorg/bewustwording-en-cultuur/programmas/programma-detail/ethiek-en-gezondheid/


43 
 

6 Gezondheidsbescherming 
Vanuit Gezondheidsbescherming dragen we met kennis uit gezondheidsonderzoek bij aan de 
bescherming van grote groepen mensen tegen de blootstelling aan gezondheisrisicofactoren en 
daarmee aan maatschappelijke gezondheidsvraagstukken waar we in Nederland voor staan. Dit doen 
we met een One-Health aanpak, partijen met elkaar verbinden en kennis bundelen en duiden op de 
thema’s: infectieziekten / zoönosen, antimicrobiële resistentie, pandemische paraatheid, voeding en 
gezondheid, * corona / COVID-19, *gezonde leefomgeving, waaronder klimaat en gezondheid en 
microplastics. 
* De ZonMw-brede onderwerpen Corona / COVID-19 en Gezonde leefomgeving zijn 
clusteroverstijgende activiteiten met grote betrokkenheid vanuit het cluster Gezondheidsbescherming, 
en zijn beschreven in hoofdstuk 2. 
 
Highlights 2023 

• Stimuleren in onze subsidierondes bij infectieziekten en antimicrobiële resistentie dat data en 
kennis uit onderzoeksprojecten opnieuw gebruikt of gekoppeld worden met andere data voor 
aanvullende analyse of onderzoek waar mogelijk in samenwerking met de praktijk.  

• Er zal een eerste subsidieronde worden uitgezet op het thema pandemische paraatheid 
• Kennis en resultaten uit de projecten bundelen en mogelijk duiden voor beleid en doelgroepen 

in de praktijk, zodat deze effectief kunnen worden benut.  
• Verankering van de kennis en het netwerk JPI HDHL zowel nationaal als binnen de 

internationale nieuwe partnerschappen Era4Health, FOODPathS en Cleverfood. 
 
Programmeren en financieren 

• Infectieziekten 
Begin 2023 zal aanvullingsronde worden uitgezet om met data van bestaand onderzoek extra 
analyses te doen. Projecten die hieraan meedoen dienen de template van M4M 
(metadata4machines) te gebruiken. 
Indien er geen nieuwe coronagolf komt is het de bedoeling om eind 2023 weer een grote 
ronde open te stellen. 

• Antibiotica 
Internationale subsidieronde over ‘Diagnostics and Surveillance Networks’, via JPI-AMR 

• Pandemische paraatheid 
Eind 2022/ begin 2023 zal er een eerste subsidieronde worden opgesteld binnen het 
programma pandemische paraatheid met als doel het versterken van kennis(infrastructuur) en 
expertise over pandemische paraatheid ter onderbouwing van maatregelen en beleid rondom 
het voorkomen, bestrijden en beheersen van pandemieën door micro-organismen en daarmee 
het verkleinen van schade.  

• Voeding en gezondheid 
Nieuwe internationale subsidie ronde over “Reducing health inequalities through promoting 
healthy diets and/or physical activity” (via HE Partnerschap ERA4Health), in afstemming met 
Cluster Preventie en Topsector HealthHolland 
Samen met andere partners starten met de ontwikkeling van een “Food Systems Co-funding 
Network” voor alignment van financieringsstrategiën en allignment van onderwerpen. 

• Vanuit het programma Gezonde Leefomgeving onder voorbehoud van financiering: 
subsidierondes Klimaat en gezondheid (K&G) openstellen, en anders via andere 
opdrachtgevers (EZK, LNV, BZK, IenW) en Verbreding van de opdrachtverlening voor 
Microplastics&Health (MPH) (IenW, VWS, LNV, topsectoren);  

• Maatschappelijk vraagstuk Gezonde Leefomgeving (GLO) verankeren binnen ZonMw 
onderzoeksprogramma’s zoals K&G en MPH.  
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Impact versterken 
• Wij zullen de activiteiten en resultaten vanuit de onderwerpen infectieziekten, 

antibioticaresistentie, COVID-19, pandemische paraatheid, gezonde voeding en leefomgeving 
op elkaar afstemmen en bundelen middels hottopics, webinars, artikelen etc voor beleid en 
doelgroepen in de praktijk om zo effectief mogelijk de kennis te kunnen benutten. 

o Antibiotica 
Systematic reviews uitzetten om de randvoorwaarden in kaart te brengen die nodig zijn 
voor het toepassen van bestaande kennis.(Ook hierbij worden de M4M temaplates 
gebruikt). 
o Pandemische paraatheid 
Zowel op beleidsniveau als in de praktijk zullen we de kennis benutten vanuit 
Infectieziekten en COVID-19 en verbinding leggen niet alleen in het humane maar ook 
sociale en economische domein 
o Voeding en gezondheid 
Gezamenlijk evenement met JPI FACCE en JPI OCEANS over systemische benadering 
voeding, gezondheid en voedselsystemen. 
Het Policy Evaluation Network (PEN) project en PRECISE zijn geselecteerd voor het 
indienen van een internationale VIMP.  
Stimuleren van verspreiding en gebruik van projectuitkomsten voor implementatie (ook

  beleidsontwikkeling). 
Faciliteren van R&I, policy en living labs om uitkomsten te genereren voor de transitie naar 
een gezond en duurzaam voedselsysteem (CLEVERFOOD CSA). 

•   Vanuit het programma gezonde Leefomgeving Implementatieworkshop K&G organiseren voor  
de 3 ZonMw en 2 NWA2 projecten, ter versterking van de uiteindelijke implementatie door 
de projecten. Verder bouwen aan het versterken en benutten van het netwerk K&G (ook 
voor signaleren en programmeren), o.a. klimaatadaptatie netwerk. Samen met 
MOMENTUM kansen benutten voor de maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie 
en urgentie van microplastics onderzoek (nationaal en internationaal). Communicatie over 
projectresultaten (thematisch) laten aansluiten bij de kennisbehoeften van de doelgroep 
van GLO. 

 
Signaleren 

• Infectieziekten 
Stimuleren en mede ontwikkelen van een Internationale samenwerking/actie over het 
voorkomen en/of bestrijden van uitbraken van infectieziekten. 

• Antibiotica 
Binnen het nieuwe samenwerkingsverband One-Health AMR werken we aan een update van 
de SRiA waarbij implementatie meer op de voorgrond komt en gedragsaspecten worden 
geïncludeerd. 

• Pandemische paraatheid 
Ontwikkeling van kennissynteses op een aantal thema’s binnen het nieuwe programma. 

• Voeding en Gezondheid 
Bijdragen aan en kennis aanleveren voor de ontwikkeling van de SRIA voor het HE SFS 
Partnerschap (via CSA FOODPathS). 

• Vanuit het programma Gezonde Leefomgeving Opbrengst uit netwerkbijeenkomst 2022 
meenemen om focus te bepalen voor subsidierondes Klimaat & Gezondheid. Organiseren van 
(i.o.v. MinIenW) een Nationale stuurgroep microplastics & gezondheid en identificeert 
belangrijkste kennishiaten in de kennisagenda en identificeren op welke thema’s van GLO nog 
(domeinoverstijgende) kennishiaten bestaan. 
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Programma’s van cluster Gezondheidsbescherming 
Programmanaam Looptijd Directie VWS / NWO 
Infectieziektebestrijding en Non-alimentaire 
zoönosen (NAZ/IZB2) 

2014-2022 PG (VWS - Directie Publieke 
Gezondheid) 

3e programma Infectieziektebestrijding 
(IZB3) 

2019-2023 PG (VWS - Directie Publieke 
Gezondheid) 

Ziekte van Lyme 2016-2020 PG (VWS - Directie Publieke 
Gezondheid) 

Antibiotica Resistentie (ABR) 2016-2023 PG (VWS - Directie Publieke 
Gezondheid) 

Klimaat en gezondheid 2019-2022 PG (VWS - Directie Publieke 
Gezondheid) 

Microplastics & Health 2021-2024 PG (VWS - Directie Publieke 
Gezondheid) 

Programma Gezonde en Groene 
Leefomgeving (in voorbereiding) 

2022-2025 
(naar 
verwachting) 

PG (VWS - Directie Publieke 
Gezondheid) 

COVID-19 2020-2023 PG (VWS - Directie Publieke 
Gezondheid) 

EXEDRA (JPI AMR) 2017-2021 PG (VWS - Directie Publieke 
Gezondheid) 

JPI-EC-AMR (ERANET) 2016-2020 PG (VWS - Directie Publieke 
Gezondheid) 

HDHL (ERANET) 2016-2021 VGP (VWS - Directie Voeding 
Gezondheid en Preventie) 

INTIMIC (ERANET) 2016-2021 VGP (VWS - Directie Voeding 
Gezondheid en Preventie) 

EXEDRA (JPI AMR), JPI-EC-AMR (ERANET), HDHL (ERANET) en INTIMIC (ERANET) zijn internationale programma’s die 
worden gefinancierd met nationaal geld. 
  

https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/gezondheidsbescherming/programmas/programma-detail/infectieziektebestrijding-3/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/gezondheidsbescherming/programmas/programma-detail/infectieziektebestrijding-3/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geneesmiddelen/programmas/programma-detail/antibiotica-resistentie-abr/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/gezondheidsbescherming/programmas/programma-detail/klimaat-en-gezondheid/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/life-sciences-health/programmas/programma-detail/microplastics-health/
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/coronavirus/programmas/programma-detail/covid-19-programma/
https://cordis.europa.eu/project/id/733296
https://www.era-learn.eu/network-information/networks/jpi-ec-amr
https://healthydietforhealthylife.eu/index.php/era-net/era-hdhl/calls?jjj=1639053825768
https://www.era-learn.eu/network-information/networks/hdhl-intimic
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7 Jeugd 
Het cluster Jeugd investeert in onderzoek en innovaties om bij te dragen aan kennis en kunde van 
professionals die zich bezighouden met preventie, opvoed- en jeugdhulp voor kinderen en gezinnen. 
Zodat kinderen en jongeren veilig, gezond en kansrijk kunnen opgroeien en hun talenten kunnen 
ontwikkelen.  
 
Highlights 2023 

• Uitbreiding van het MDT-netwerk door MDT-Kort voor onderwijs en gemeenten, diverse MDT-
varianten voor gemeenten en pilots ter versterking van de regionale samenwerking 

• Actieonderzoek naar experimentele pilots om de samenwerking tussen jeugdhulp en 
volwassenenggz te versterken 

• Actualiseren JGZ-richtlijnen cluster Opvoeden & ondersteunen van start volgens nieuwe 
modulaire werkwijze  

 
Programmeren en financieren 
In 2023 zetten we vanuit onze bestaande programma-opdrachten met subsidierondes diverse 
ontwikkelingen in gang. 

• Maatschappelijke diensttijd (MDT) 
Uitbreiding van het bestaande netwerk om meer jongeren de mogelijkheid te bieden om met 
MDT hun talenten te ontwikkelen, anderen te ontmoeten én iets te doen voor een ander of de 
samenleving ZonMw draagt hier op diverse manieren aan bij:  

o We bieden op laagdrempelige wijze de mogelijkheid aan onderwijsinstellingen en 
gemeenten om te experimenteren met de inrichting van de variant MDT-Kort. Zodat zij 
jongeren kunnen interesseren om in een korte periode, 32-40 uur, kennis te laten 
maken met MDT. 

o Om MDT te verankeren in het gemeentelijk jeugdbeleid, maakt ZonMw het -in 
aanvulling op de korte variant- voor gemeenten mogelijk andere MDT-varianten 
(Basis, Plus, Extra, Intensief) in te richten.  

o Met pilots wordt ingezet op de versterking van de regionale samenwerking binnen het 
MDT-netwerk. Hiermee wordt onder andere beoogd het regionale aanbod beter op 
elkaar en op de behoefte van jongeren af te stemmen, veel verschillende jongeren te 
bereiken én het MDT-netwerk te mobiliseren op maatschappelijke actuele thema’s. 

• Versterking samenwerking tussen de jeugdhulp en volwassenen-ggz 
Er is sprake van een sterke samenhang tussen specialistisch ggz gebruik van ouders en 
jeugdzorg gebruik van kinderen. Gestart wordt met actieonderzoek naar experimentele pilots 
om de (netwerk)samenwerking tussen de jeugdhulp en volwassenen-ggz te versterken. Na de 
selectie van de pilotregio’s ondersteunt het onderzoek bij het (door)ontwikkelen, uitvoeren en 
toetsen van de samenwerking. Naast het opdoen van kennis worden gewenste veranderingen 
aangejaagd. 

• Gender en sekse  
Diverse onderzoeken naar de rol van gender en sekse gaan van start. Door rekening te 
houden met gender en sekse, kan bijgedragen worden aan beter toegespitste preventie, 
opvoedondersteuning en jeugdhulp voor kinderen en gezinnen (samenwerking tussen jeugd 
en taakopdracht Gender en gezondheid). 

• Richtlijnen JGZ 
Gestart wordt met het actualiseren van JGZ-richtlijnen van het cluster Opvoeden & 
ondersteunen: Excessief huilen, Opvoedondersteuning, Zindelijkheid en Slaap & Ouder-
kindrelatie. De richtlijnen worden omgezet naar een modulaire opbouw. Indien noodzakelijk 
worden modules herzien op basis van nieuwe kennis en inzichten. 
Daarnaast wordt een volgende subsidieronde opengesteld voor andere cluster(s) richtlijnen. 
In overleg met veldpartijen investeren we met verschillende subsidierondes in 
kennisontwikkeling over Wat werkt in de jeugdsector. Om bij te dragen aan het vergroten, 
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toepassen en toepasbaar maken van kennis. En bij te dragen aan kennis en kunde van 
professionals die zich bezighouden met preventie, opvoed- en jeugdhulp voor kinderen en 
gezinnen. 

 
Impact versterken 

• Onze communicatie- en implementatie-activiteiten dragen bij aan het vergroten van de impact 
van onderzoeksresultaten. We zetten hierop in voorafgaand, tijdens en bij afronding van 
programma’s. We bundelen onze verkregen kennis en stimuleren dat opbrengsten hun weg 
vinden naar het jeugdveld. Via publicaties, bijeenkomsten, www.zonmw.nl/jeugd, onze 
maandelijkse nieuwsbrief en LinkedIn-pagina ZonMw: jeugd communiceren we alle voor de 
jeugdsector relevante activiteiten van ZonMw. Voor en met de regionale kenniswerkplaatsen 
jeugd blijven we via werkplaatsenjeugd.nl kennis delen en professionals en beleidsmakers in 
de jeugdsector inspireren om binnen hun regio samen te leren en verbeteren. 

• In onze communicatie is de behoefte van onze doelgroepen (jeugdprofessionals, 
onderzoekers en beleidsmakers) in de brede jeugdsector het uitgangspunt. We werken 
blijvend aan het versterken van ons netwerk in de jeugdsector, omdat we samen meer impact 
maken. 

• Versterking van de participatie van jongeren in onderzoek door de voortzetting van het 
leernetwerk participatief jeugdonderzoek, onderzoek voor en door jongeren naar mentale 
gezondheid, , opzetten van een jongerennetwerk ervaringskennis in onderzoek en 
masterclasses voor onderzoekers.  

• Organisatie van congres Jeugd in Onderzoek samen met onze stakeholders NCJ, NJi, 
Kenniscentrum kinder- en jeugdpsychiatrie, Landelijk kenniscentrum LVB, NRO en TNO.  

 
Signaleren 

• In afstemming met stakeholders (Augeo, NJi en Movisie) verkennen we hoe we kunnen 
inzetten op de gesignaleerde prioriteiten als het gaat om huiselijk geweld en 
kindermishandeling: implementatie, kwaliteitsnormering, onderzoek naar het versterken van 
de sociale infrastructuur en effectieve hulp.  

• Uitwerking van het programma residentiele jeugdhulp ism VWS en Jeugdzorg Nederland . Om 
kennis te ontwikkelen die ondersteunend is bij het bieden van de juiste hulp aan jongeren met 
complexe en meervoudige problemen en het afbouwen van de gesloten jeugdzorg. 

 
Evaluatie regelgeving  
Het programma Evaluatie regelgeving streeft naar uniformiteit bij de uitvoering van de wetsevaluaties. 
Naast een aantal uitgangspunten van het programma wordt het gebruikelijke ‘toetsingskader’ 
toegepast, zoals samenhang en consistentie van de wetgeving, rechtszekerheid en 
rechtsbescherming, doelbereiking en toekomstbestendigheid. 

• De vierde evaluatie van de euthanasiewet zal plaats vinden.  
• Ook het verdiepingsonderzoek evaluatie van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg 

(Wvggz) vindt plaats. Deze wet beschrijft de rechten van mensen die verplichte zorg krijgen in 
de ggz. Het onderzoek is gericht op het beter realiseren van de doelen van de Wvggz. Er 
wordt nagegaan welke maatregelen GGZ-instellingen zelf kunnen nemen in het kader van de 
uitvoering van de Wvggz om de rechtspositie van patiënten te versterken, dwang verder te 
beperken en de kwaliteit van verplichte zorg te verhogen. Het onderzoek beoogt 
complementair te zijn aan de wetsevaluatie Wvggz-Wzd en bouwt voort op de resultaten 
daarvan.  

• Als laatste wordt de vierde evaluatie van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met 
mensen uitgevoerd. 

Indien mogelijk zal in overleg met het ministerie van VWS gestart worden met het uitzetten van nieuwe 
wetsevaluaties. 
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Programma’s van cluster Jeugd 
Programmanaam Looptijd Directie VWS / NWO 
Onderzoeksprogramma Geweld 
hoort nergens thuis 

2019-2024 DJ (VWS - Directie Jeugd) 

Veilig opgroeien 2016-2021 (uitloop 
2022) 

DJ (VWS - Directie Jeugd) 

Longitudinale effectmonitor 
JeugdzorgPlus 

2011-2020 (uitloop 
2021 en afronden 
evaluatie 2022) 

DJ (VWS - Directie Jeugd 

Effectief werken in de jeugdsector 2012 - 2019 
(uitloop projecten 
2023)  

DJ (VWS - Directie Jeugd) 
PG (VWS - Directie Publieke 
Gezondheid) 

Wat werkt voor de jeugd 2019 - 2025 DJ (VWS - Directie Jeugd) 
PG (VWS - Directie Publieke 
Gezondheid) 

Versterking Uitvoeringspraktijk JGZ 2015-2019 PG (VWS - Directie Publieke 
Gezondheid) 

Richtlijnen JGZ 2019-2024 2019-2024 PG (VWS - Directie Publieke 
Gezondheid) 

Actieprogramma Maatschappelijke 
Diensttijd 

2018 - 2023 DGVP (OCW - Directie MDT) 

Regionale kenniswerkplaatsen jeugd 2020-2024 DJ (VWS - Directie Jeugd) 
Academische werkplaatsen 
transformatie jeugd 

2015-2020 (uitloop 
projecten 2022) 

DJ (VWS - Directie Jeugd) 

Big data en kansrijke start 2019-2023 (uitloop 
projecten 2024) 

PG (VWS - Directie Publieke 
Gezondheid) 

 
  

https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/jeugd/programmas/programma-detail/onderzoeksprogramma-geweld-hoort-nergens-thuis/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/jeugd/programmas/programma-detail/onderzoeksprogramma-geweld-hoort-nergens-thuis/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/jeugd/programmas/programma-detail/kindermishandeling/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/jeugd/programmas/programma-detail/longitudinale-effectmonitor-jeugdzorgplus/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/jeugd/programmas/programma-detail/longitudinale-effectmonitor-jeugdzorgplus/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/jeugd/programmas/programma-detail/effectief-werken-in-de-jeugdsector/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/jeugd/programmas/programma-detail/effectief-werken-in-de-jeugdsector/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/jeugd/programmas/programma-detail/versterking-uitvoeringspraktijk-jeugdgezondheidszorg/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/jeugd/programmas/programma-detail/richtlijnen-jeugdgezondheidszorg-2019-2024/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/jeugd/programmas/programma-detail/actieprogramma-maatschappelijke-diensttijd/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/jeugd/programmas/programma-detail/actieprogramma-maatschappelijke-diensttijd/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/jeugd/programmas/programma-detail/regionale-kenniswerkplaatsen-jeugd/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/jeugd/programmas/programma-detail/academische-werkplaatsen-transformatie-jeugd/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/jeugd/programmas/programma-detail/academische-werkplaatsen-transformatie-jeugd/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/jeugd/programmas/programma-detail/big-data-en-kansrijke-start/
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8 Kwaliteit van Zorg 
Cluster Kwaliteit van Zorg (KvZ) richt zich op ondersteuning en versterking van zorgprofessionals en 
een betere organisatie van zorg. We bevorderen de benutting van wetenschappelijke kennis en 
onderbouwde praktijkkennis, de ontwikkeling en/of doorgeleiding naar richtlijnen en standaarden. Met 
als uiteindelijk doel: duurzame kwaliteitsverbetering in de zorgverlening aan patiënten. 
 
Highlights 2023 

• Inzetten op verbinding met de FMS COVID-19-kennisagenda, de non-COVID-19-kennishiaten 
en uitkomstgerichte zorg. Passende zorg staat daarin centraal.  

• Verbetering en doorontwikkeling van zorg door ondersteuning te bieden aan zorgprofessionals 
om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.  

• Doorzetten van Integraal Zorg Akkoord om meer impact, verankering en borging te realiseren. 
Programmeren en financieren 

• Kennisontwikkeling  
Om maatschappelijk urgente vraagstukken te adresseren, is het landelijk en regionaal 
ontwikkelen en toepassen van kennis cruciaal. Daarbij sturen we op toepasbare kennis voor 
de praktijk en organisatie van zorg vraagstukken. Wetenschappelijke verenigingen en 
beroepsorganisaties leveren inhoudelijke kennisagenda’s op. We stimuleren onderzoek door 
de beroepsgroep. De juiste partijen moeten daarom betrokken zijn om verspreiding en 
implementatie van resultaten te bespoedigen.  

• Kwaliteitsbeleid en richtlijnontwikkeling 
We ondersteunen de zorgsector door toe te werken naar een duurzaam kwaliteitsbeleid. Met 
diverse beroepsgroepen en Patiëntenfederatie Nederland werken we aan de ontwikkeling en 
actualisering van het kwaliteitsbeleid en het toepasbaar maken en het gebruiken van 
kwaliteitsinstrumenten. Diverse programma’s werken aan richtlijnontwikkeling en -innovaties. 
Daarnaast coördineren we vanuit KvZ de ZonMw-brede afstemming over richtlijnontwikkeling.  
Specifiek zijn voor Kwaliteitsgelden Kaderafspraken gemaakt met de verschillende 
veldpartijen en is gestart met de uitvoering van de projecten. In 2023 wordt gewerkt aan de 
structurele inrichting hiervan en wordt het Leerplatform richtlijnontwikkeling verder ingericht. 
Daarnaast ondersteunen we de verpleging & verzorging, paramedische zorg en forensische 
geneeskunde in eigen programma’s met richtlijnontwikkeling. Projecten uit het programma 
Ondersteuning Zorginstituut zorgen voor onderliggende verbinding en houdbaarheid van het 
systeem, zoals digitale zorg, innovaties voor richtlijnontwikkeling inclusief Juiste Zorg op de 
Juiste Plek en het kostenaspect, het ontwikkelen van patiëntversies en behandelkeuzehulpen. 

• Versterking onderzoeksinfrastructuur 
Leiderschapstrajecten, kennisontwikkeling en academisering dragen bij aan de versterking 
van de onderzoeksinfrastructuur. Daarom ondersteunen we: 
• talentvolle, hoogopgeleide verpleegkundigen met persoonsgebonden subsidies 
• kennisontwikkeling van huisartsenzorg door beantwoording van kennisvragen uit de 

Nationale Onderzoeksagenda Huisartsgeneeskunde 
• academisering van diverse specialistenopleidingen met subsidies vanuit het programma 

Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde 
• een duurzame kwaliteitsverbetering van de paramedische zorg vanuit het programma 

Paramedische Zorg 
Deze versterking is voor de hele gezondheidszorg van belang. Daarom sluiten we ook aan op 
langdurige zorg en preventie en bij de kennisplatforms: 
• Tijd voor Verbinding (vanuit het programma Safety II en veiligheidsergonomie) 
• Uitkomstgerichte zorg (vanuit het Santeon-experiment en de programma’s Kennisvragen 

Uitkomstgerichte Zorg en Uitkomstgericht organiseren en betalen) 
• Juiste Zorg op de Juiste Plek (vanuit diverse programma’s) 
• Zorg voor Beter (vanuit diverse programma’s) 
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Samenwerking tussen beroepsgroepen 
Kwaliteit van zorg vereist naast kennis en goede organisatie samenwerking tussen 
verschillende zorgprofessionals. Samenwerking in projecten is een belangrijk aandachtspunt 
in onze subsidieoproepen. We stimuleren multidisciplinaire samenwerking in de zorg en in 
zorgonderzoek door specifieke projecten te financieren, projecten met elkaar in verbinding te 
brengen en projectresultaten door te geleiden in andere programma’s en/of beroepsgroepen 
of sectoren. Dit draagt bij aan de beweging naar de Juiste Zorg op de Juiste Plek en 
versterking van de basiszorg.  

• Uitkomstgerichte zorg 
Focus op voor de patiënt relevante uitkomsten draagt bij aan passende zorg. ZonMw brengt 
initiatieven verder en samen. Projecten richten zich op de inzet van uitkomstinformatie in de 
zorg om samen beslissen en om leren en verbeteren te ondersteunen. Ook gaan projecten in 
op financieringsmogelijkheden in de zorg. Deze vraagstukken worden met name 
geadresseerd in de programma’s Uitkomstgericht organiseren en betalen, Kennisvragen 
uitkomstgerichte zorg en het Santeon-experiment Uitkomstindicatoren. Hiervoor werken we 
samen met het landelijke VWS-programma en platform Uitkomstgerichte zorg. In 2023 zetten 
we verder in op verbinding met de FMS COVID-19-kennisagenda, de non-COVID-19-
kennishiaten en uitkomstgerichte zorg. Passende zorg staat daarin centraal. 

 
Impact versterken 

• In onze programma’s richten we ons op het signaleren, adresseren en borgen van 
(benodigde/ voorwaarden voor) gedragsverandering om echt impact te hebben in de praktijk, 
zowel voor patiënt als zorgprofessional. Voorbeelden hiervan zijn de programma’s 
Actieonderzoek Innovatieve Zorg en Safety-II en veiligheidsergonomie en de ‘leren & 
verbeteren’-projecten. 

• We zetten vooral in op disseminatie van resultaten naar zorgprofessionals en relevante 
samenwerkingspartners, het stimuleren van leernetwerken door het benutten van de juiste 
communicatiekanalen en subsidie-instrumenten. De focus ligt op de toegankelijkheid en 
kwaliteit van zorg voor alle patiënten. Dit vraagt aandacht voor persoonlijke verschillen als 
gevolg van diversiteit in bijvoorbeeld culturele achtergrond en voor de meest kwetsbare 
mensen, die onvoldoende veerkracht hebben om zelf optimaal vorm te geven aan hun 
gezondheid. 

• Impact met leren en verbeteren 
We ondersteunen zorgprofessionals op de werkvloer om individueel en in (multidisciplinair) 
teamverband de kwaliteit van zorg te verbeteren. Leren en verbeteren in de eigen context 
zorgt uiteindelijk voor goede implementatie van actuele kennis. Leren van elkaars 
verbeteringen stimuleert een betere organisatie van zorg, Juiste Zorg op de Juiste Plek en de 
veerkracht (‘resilience’) van zorgprofessionals en het -systeem. Dit doen we onder andere in 
de programma’s Safety II en veiligheidsergonomie, Actieonderzoek Innovatieve Zorg en 
Ondersteuning Zorginstituut. Geleerde lessen kunnen worden gebruikt voor opschaling en 
doorontwikkeling elders.  

• Impact met innovaties  
In onze projecten ontwikkelen wij kennis over innovatie- en verbeterprocessen in de zorg. In 
de programma’s Actieonderzoek Innovatieve Zorg en Ondersteuning Zorginstituut is expliciet 
aandacht en ruimte voor het inspelen op actuele vraagstukken om zo innovaties versneld toe 
te kunnen (laten) passen en te leren wat hiervoor nodig is. Een voorbeeld hiervan is de 
subsidieronde Zorg op Afstand (zorg dichtbij), gericht op het opnemen van hybride zorg in 
richtlijnen.    

 
Signaleren 

• Samen met uiteenlopende stakeholders benoemen we relevante kennishiaten. 
Patiëntparticipatie in onderzoek is cruciaal in de hele kenniscyclus. Samen met 
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Patiëntenfederatie Nederland, of specifieke patiëntenorganisaties, wordt gekeken op welke 
manier het patiëntenperspectief binnen de subsidieprocedures en projecten kan worden 
meegenomen om zo te komen tot voor patiënten relevante en toepasbare resultaten / 
passende zorg. 

• We leggen in onze programma’s het accent op het signaleren van kansrijke resultaten en wat 
er nodig is om ontwikkelde kennis van waarde te laten zijn voor de beroepspraktijk en/of het 
onderwijs/deskundigheidsbevordering. Dit vraagt om veldraadplegingen en warme contacten 
met stakeholders, goede monitoring van projecten en themagerichte inzet.  

• Het Citrienfonds heeft gewerkt aan de thema’s oncologische netwerkzorg, registratie aan de 
bron, doen of laten en e-health, onderwerpen die ook centraal staan in het Integraal Zorg 
Akkoord. Om nog meer impact, verankering en borging te realiseren en om expertise en 
enthousiasme niet verloren te laten gaan, is investeren op deze thema’s essentieel.   

 
Programma’s van cluster Kwaliteit van Zorg 
Programmanaam Looptijd Directie VWS / NWO 
Actieonderzoek Innovatieve Zorg 2019-2022 I&Z (VWS - Programma Innovatie & 

Zorgvernieuwing) 
Citrienfonds 2019-2022 CZ (VWS - Directie Curatieve Zorg) 

Forensische Geneeskunde 2020-2025 PG (VWS - Publieke Gezondheid) | 
J&V 

Huisartsgeneeskunde en 
Ouderengeneeskunde 

2013-2023 SBOH 

Kennisprogramma 
Huisartsgeneeskunde 

2019-2028 CZ (VWS - Directie Curatieve Zorg) 

Kennisvragen Uitkomstgerichte Zorg 2021-2023 PZo (VWS - Directie Patient en 
Zorgordening 

Kwaliteitsgelden 2019-2022 PZo (VWS - Directie Patient en 
Zorgordening 

Kwaliteitsgelden: verduurzamen 
uitkomstgerichte zorg  

2024-2025 PZo (VWS - Directie Patient en 
Zorgordening 

Nederlands Implementatie Collectief 2021-2023 I&Z (VWS - Programma Innovatie & 
Zorgvernieuwing) 

Ondersteuning Zorginstituut 2013-2024 PZo (VWS - Directie Patient en 
Zorgordening 

Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden 
2019-2022: wijkverpleging 

2019-2022 CZ (VWS - Directie Curatieve Zorg) 

Paramedische zorg 2019-2022 CZ (VWS - Directie Curatieve Zorg) 

Safety II en veiligheidsergonomie 2019-2022 CZ (VWS - Directie Curatieve Zorg) 

Uitkomstgericht organiseren en 
betalen 

2020-2022 PZo (VWS - Directie Patient en 
Zorgordening 

Uitkomstgerichte zorg: Santeon 
experiment, organiseren en betalen 

2019-2022 PZo (VWS - Directie Patient en 
Zorgordening) 

Uitkomstgerichte zorg: Non - COVID 
kennisvragen  

2022-2023 PZo (VWS - Directie Patient en 
Zorgordening) 

Verpleging en Verzorging 2019-2025 MEVA (VWS - Macro-economische 
Vraagstukken en Arbeidsmarkt) 

 
  

https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/kwaliteit-van-zorg/programmas/programma-detail/actieonderzoek-innovatieve-zorg/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/kwaliteit-van-zorg/programmas/programma-detail/citrienfonds/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/kwaliteit-van-zorg/programmas/programma-detail/forensische-geneeskunde/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/kwaliteit-van-zorg/programmas/programma-detail/huisartsgeneeskunde-en-ouderengeneeskunde/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/kwaliteit-van-zorg/programmas/programma-detail/huisartsgeneeskunde-en-ouderengeneeskunde/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/kwaliteit-van-zorg/programmas/programma-detail/kennisprogramma-huisartsgeneeskunde/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/kwaliteit-van-zorg/programmas/programma-detail/kennisprogramma-huisartsgeneeskunde/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/kwaliteit-van-zorg/programmas/programma-detail/kennisvragen-uitkomstgerichte-zorg/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/kwaliteit-van-zorg/programmas/programma-detail/kwaliteitsgelden/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/kwaliteit-van-zorg/programmas/programma-detail/kwaliteitsgelden/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/kwaliteit-van-zorg/programmas/programma-detail/kwaliteitsgelden/
https://nederlandsimplementatiecollectief.nl/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/kwaliteit-van-zorg/programmas/programma-detail/kwaliteit-van-zorg-ondersteuning-kwaliteitsinstituut/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/kwaliteit-van-zorg/programmas/programma-detail/ontwikkeling-kwaliteitsstandaarden-2019-2022/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/kwaliteit-van-zorg/programmas/programma-detail/ontwikkeling-kwaliteitsstandaarden-2019-2022/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/kwaliteit-van-zorg/programmas/programma-detail/paramedische-zorg-2019-2022/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/kwaliteit-van-zorg/programmas/programma-detail/safety-ii-en-veiligheidsergonomie/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/kwaliteit-van-zorg/programmas/programma-detail/uitkomstgericht-organiseren-en-betalen/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/kwaliteit-van-zorg/programmas/programma-detail/uitkomstgericht-organiseren-en-betalen/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/kwaliteit-van-zorg/programmas/project-detail/kwaliteit-van-zorg-versnellen-verbreden-vernieuwen/experiment-outcome-indicators/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/kwaliteit-van-zorg/programmas/project-detail/kwaliteit-van-zorg-versnellen-verbreden-vernieuwen/experiment-outcome-indicators/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/uitkomstgerichte-zorg-kennisagenda-non-covid-19/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/uitkomstgerichte-zorg-kennisagenda-non-covid-19/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/kwaliteit-van-zorg/programmas/programma-detail/verpleging-en-verzorging/
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9 Life Sciences & Health 
Het doel van het cluster ligt op het terrein van de medische technologie en data voor gezondheid en 
zorg. Daarbij zijn onze uitgangspunten: kennisbenutting en zorginnovatie, vraagsturing door 
eindgebruikers en publiek-private samenwerking. We geven daarnaast invulling aan het 
missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid binnen ZonMw. 
 
Highlights 2023 

• We ontwikkelen en gebruiken vanaf 2023 een gezamenlijke Ondersteuningsstructuur voor 
transformatie naar passende hybride zorg en daarbij passende inzet van digitale/technische 
toepassingen. 

• Binnen het Innovative Medical Devices Initiative (IMDI) krijgen succesvolle 
demonstratieprojecten de kans om de resultaten door te geleiden door middel van een 
vervolgaanvraag voor het valideren van de innovatie in de zorgpraktijk. 

• We creëren impact met het programma Zorg voor innoveren door informeren, adviseren, 
financieren en verbinden en dragen daarmee bij aan Passende zorg. 

 
Programmeren en financieren 

• Uitvoer van tweede ronde in het programma Citizen Science voor Gezondheid en Zorg waarin 
het ook mogelijk wordt burgercorporaties en initiatieven te financieren.  

• Continueren van activiteiten van Zorg voor innoveren (Zvi). Vanaf 2023 gaan we ook in het 
voor- en najaar de slimme inzet van technologie in de zorg en ondersteuning van ouderen 
thuis stimuleren via de IOC rondes.  

• We ontwikkelen en gebruiken vanaf 2023 een gezamenlijke Ondersteuningsstructuur voor 
transformatie naar passende hybride zorg en daarbij passende inzet van digitale/technische 
toepassingen. We maken met VWS afspraken over het verder vormgeven hiervan binnen het 
thema digitalisering en gegevensuitwisseling. Er volgen in 2023 concrete afspraken 
(resources en budget) over het versnellen van passende hybride digitale zorg met ZonMw 
/cluster LSH als centrale coördinator van de Ondersteuningsstructuur en bieden zorgveld en 
overheid drie hulpmiddelen om transformatie te realiseren t.w.: analysetool, wegwijzer en 
programmatische aanpak. 

• We coördineren binnen het NWO Kennis- en Innovatie Convenant (KIC) meerdere 
subsidieoproepen van de Missie Gezondheid en Zorg. De subsidieronde die in augustus 2022 
open wordt open gesteld heeft als thema ‘Meedoen op de arbeidsmarkt: Innovatieve 
oplossingen voor mensen met een beperking of chronische ziekte’. Daarnaast werken we ook 
mee aan de KIC instrumenten Vraaggedreven Partnerschappen. Binnen deze instrumenten 
worden onderzoeksvraagstukken van externe private en/of publieke partners uitgewerkt. De 
partner(s) matcht in cash de NWO-bijdrage. In 2023 draaien we een subsidieronde samen 
met het Aidsfonds en samen met ReumaNL.    

• Stimuleren van internationale kansen met het programma MKB in Europa  voor het 
Programma Translationeel Onderzoek (PTO2), zodat de mogelijkheden van EU-subsidies 
zoals Horizon 2020 optimaal benut kunnen worden voor het Nederlands onderzoek, ook voor 
publiek-private samenwerkingen waarin het MKB veelvuldig participeert. Wij willen verkennen 
hoe het MKB binnen PTO2 verder ondersteund kan worden in het aantrekken van additionele 
onderzoeksfinanciering uit Europese fondsen. Over de besteding van de middelen 2022/2023 
wordt afgestemd met TO en met VWS.  

• Uitzetten van twee subsidierondes binnen het programma Take-Off, welke in samenwerking 
met NWO-TTW wordt uitgevoerd, waarin aanvragen voor vroegefasetrajecten en 
haalbaarheidstudies kunnen worden ingediend .  

• Bieden van de mogelijkheid voor succesvolle demonstratieprojecten om een vervolgaanvraag 
te doen om de innovatie te valideren in de klinische praktijk binnen het Innovative Medical 
Devices Initiative (IMDI). Hierin hebben we een samenwerking met Health Holland en NWO – 
TTW.  

https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/life-sciences-health/programmas/programma-detail/citizen-science-voor-gezondheid-en-zorg/
http://www.zorgvoorinnoveren.nl/
http://www.zonmw.nl/nwo-kic
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/life-sciences-health/programmas/programma-detail/mkb-europa/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/life-sciences-health/programmas/programma-detail/take-off/
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/e-health-en-ict-in-de-zorg/programmas/programma-detail/imdi/
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/e-health-en-ict-in-de-zorg/programmas/programma-detail/imdi/
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Impact versterken 

• Het Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) budget zal naar verwachting in 2022 volledig 
uitgeput zijn. De SET activiteiten vanaf 2023 richten zich op de monitoring van de SET 
regeling en het delen van kennis (best practices) door intensieve communicatie. Ook in 2023 
worden gehonoreerde projecten ondersteund vanuit het ondersteuningsprogramma SET-up. 

• Het publiek-private samenwerkingsverband ‘Vitality oriented Innovations for the ageing 
society’ (VOILA) doet sinds 2019 onderzoek naar factoren en oplossingen die bijdragen aan 
een betere gezondheid van ouderen. Ze hebben een gratis mini-cursus ‘Vitaal en gezond 
ouder worden’ ontwikkeld en deze cursus zal in 2023 verspreid worden.  

• Met het programma Zvi creëren we impact door te informeren, adviseren, financieren en 
verbinden. Dat doen we door informatie te verstrekken op externe events en door 
netwerkmogelijkheden te creëren voor onze doelgroep door middel van innovatiecafés. Hier 
brengen wij ook nadrukkelijk het Zvi-loket naar voren, waar de innovator vrijblijvend terecht 
kan voor vragen aan onze experts (partners). We organiseren consulten waarbij alle 
betrokken partijen (ZonMw, VWS, NZA, ZIN, RVO) samen met de vragensteller aan tafel 
zitten om tot een antwoord te komen. De IOC vouchers van Zvi zijn bedoeld om 
implementatiebarrières op het terrein van technologieën zoals e-health weg te nemen en zo 
de impact van gezondheidstechnologie te vergroten. 

• We verzorgen de coördinatie van het Nederlands Implementatie Collectief (NIC). Het NIC wil 
de komende jaren groeien als breed gedragen, dynamisch lerend implementatienetwerk, dat 
het implementatievermogen vergroot in de zorg, preventie en welzijn, voor zowel praktijk, 
beleid, onderwijs als onderzoek. Dit doen we door het ontwikkelen en doen benutten van 
implementatiekennis en -kunde in Nederland, waardoor bewezen effectieve interventies en 
innovaties sneller en beter ingebed raken in het dagelijkse werk en cliënten/patiënten kunnen 
rekenen op de best mogelijke zorg.  

• We zijn sterk in het signaleren en agenderen van thema’s en het opstellen van 
kennisagenda’s en hebben ervaring met programmeren en financieren in alle fasen van de 
innovatiecyclus rondom digitale/hybride zorg. Het identificeren van kennislacunes op het 
gebied van digitale en hybride zorg biedt ons de kans om de kennis, ervaring en netwerk 
(o.b.v. lopende programma’s) nog meer en beter in te zetten. En vormt een uitstekend 
fundament voor grootschalige ondersteuning en stimulering van onderzoek en innovatie van 
de transformatie naar hybride dienstverleningsconcepten. Deze concepten kunnen allerlei 
doelen dienen zoals: Passende zorg, JZOJP, preventie, jeugd, ouderen, mensen met een 
beperking, maar kunnen bovenal een oplossing bieden voor de toenemende 
arbeidsproblematiek in de zorg. 

• Organiseren in samenwerking met Health~Holland van de jaarlijkse LSH PPS dag, waar we 
de ‘quadruple helix’ (overheid, onderzoekers, ondernemers, patiënten/burgers) bij elkaar 
brengen. We organiseren plenaire en parallelle sessies met onderwerpen rondom publiek-
private samenwerking in relatie tot het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid 
Gezondheid & Zorg. 

 
Signaleren 

We leveren een bijdrage aan nieuwe Nationaal Groeifonds initiatieven en signaleren mogelijke 
samenwerkingsverbanden.  

- Kennisontwikkeling en kennisbenutting op essentiele vraagstukken om tot hybride zorg te 
komen die tot een doorbraak leiden in de praktijk. Hier kan het cluster LSH vanuit haar 
kerntaken een belangrijke bijdrage aan leveren. De ontwikkeling van medisch technologie, i.e. 
nieuwe technologische toepassingen en inzichten in de effecten hiervan, zijn cruciaal om de 
transitie naar hybride zorg en gezondheid mogelijk te maken. 

- Blijvend inzetten op ondersteuning in alle fasen van de innovatiecyclus waarbij een duidelijk 
onderscheid wordt gemaakt in een leidende versus een ondersteunende of uitvoerende rol. 

https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/e-health-en-ict-in-de-zorg/programmas/programma-detail/stimuleringsregeling-ehealth-thuis/
https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/jaarlijkse-bijeenkomst-voila-onderzoek-doen-naar-gezond-ouder-worden/
https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/jaarlijkse-bijeenkomst-voila-onderzoek-doen-naar-gezond-ouder-worden/
http://www.zorgvoorinnoveren.nl/
https://nederlandsimplementatiecollectief.nl/
https://www.aanmelder.nl/lshppsdag2022
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Uit de externe analyse is gebleken dat de kennisuitdagingen bij het implementeren en 
opschalen van digitale/hybride zorg het grootst is; en daar ligt ook voor LSH qua positionering 
de grootste kans voor een leidende rol.  

 
Programma’s van cluster Life Sciences & Health 
Programmanaam Looptijd Directie VWS / NWO 
Big Data en Gezondheid 
(Commit2Data) 

2018-2023 DI/CIO (VWS - Directie 
Informatiebeleid/CIO) | NWO-ENW 

Create Health 2016-2022 NWO 
Partnership Diabetes 2018-2026 NWO 
Vitaliteit en levensloop /DUSRA 2018-2026 NWO 
Enabling Technology Hotels 2014-2022 NWO 
Citizen Science voor Gezondheid 
en Zorg 

2021-2025 GMT (VWS - Directie 
Geneesmiddelen en Medische 
Technologie) 

Innovative Medical Devices 
Initiative (IMDI) 

2012-2028 NWO TTW 

Medical Devices for Affordable 
Health 

2010-2023 NWO BO 

MKB in Europa 2017-2022 GMT (VWS - Directie 
Geneesmiddelen en Medische 
Technologie) 

NWO KIC programmering 2020-2024 NWO KIC/NWA 
Parkinson 2018-2024 NWO 
Stimulering E-health Thuis 2019-2025 DMO (VWS - Directie 

Maatschappelijke Ondersteuning) 

Take-off 2014-2023 NWO 
Zorg voor Innoveren 2011-2024 I&Z (VWS - Programma Innovatie & 

Zorgvernieuwing) 
2TREAT 2014-2022 NWO 
Nederlands Implementatie 
Collectief 

2021-2024 I&Z (VWS - Programma Innovatie & 
Zorgvernieuwing) 

 
 
  

https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/life-sciences-health/programmas/programma-detail/big-data-en-gezondheid/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/life-sciences-health/programmas/programma-detail/big-data-en-gezondheid/
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/e-health-en-ict-in-de-zorg/programmas/programma-detail/create-health/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/life-sciences-health/programmas/programma-detail/partnership-diabetes/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/life-sciences-health/programmas/programma-detail/vitaliteit-levensloop/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/life-sciences-health/programmas/programma-detail/enabling-technologies-hotels/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/life-sciences-health/programmas/programma-detail/citizen-science-voor-gezondheid-en-zorg/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/life-sciences-health/programmas/programma-detail/citizen-science-voor-gezondheid-en-zorg/
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/e-health-en-ict-in-de-zorg/programmas/programma-detail/imdi/
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/e-health-en-ict-in-de-zorg/programmas/programma-detail/imdi/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/life-sciences-health/programmas/programma-detail/medical-devices-for-affordable-health/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/life-sciences-health/programmas/programma-detail/medical-devices-for-affordable-health/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/life-sciences-health/programmas/programma-detail/mkb-europa/
http://www.zonmw.nl/nwo-kic
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/life-sciences-health/programmas/programma-detail/parkinson/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/life-sciences-health/programmas/programma-detail/stimuleringsregeling-ehealth-thuis/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/life-sciences-health/programmas/programma-detail/take-off/
http://www.zorgvoorinnoveren.nl/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/life-sciences-health/programmas/programma-detail/lsh-calls-regenerative-medicine-and-molecular-diagnostics/
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10 Ouderen 
Het cluster Ouderen werkt samen met praktijk, onderwijs, onderzoek én zorgvragers aan het oplossen 
van praktijkkwesties en kennishiaten in de (langdurige) zorg, ondersteuning en welzijn. Onze primaire 
focus ligt daarbij op ouderen. We stimuleren onder andere kennisontwikkeling (zowel zorginhoudelijk 
als voor organisatie van zorg) -implementatie en innovatie. Hiervoor financieren we onderzoek, 
methodiekontwikkeling, (domeinoverstijgende) samenwerking en het gebruik van ICT-oplossingen in 
de ouderenzorg en ondersteuningspraktijk. Deze resultaten bieden input voor beleid op diverse 
niveaus én de praktijk. 
 
Highlights 2023 

• Bijdragen vanuit verschillende programma’s aan Passende Zorg dmv Domeinoverstijgende 
samenwerkingsverbanden. 

• Investeren in het implementeren van kennis en innovaties in het veld.  
• Uitwerking van het nieuwe programma gericht op Reablement, zorg en ondersteuning dat 

aansluit op wat ouderen nog willen en kunnen.  
 
Programmeren en financieren 

• Vanuit diverse programma’s dragen we bij aan de thema’s Passende Zorg, zoals bijvoorbeeld 
Juiste Zorg Op De Juiste Plek (JZOJP), Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO) en Social 
Trials. Zo worden in het kader van de Domeinoverstijgende Samenwerkingsverbanden 
regeling (DSV) i.o. workshops opgezet gericht op de bouwstenen die cruciaal zijn bij het 
komen tot transformatie richting passende zorg.  

• We zetten nadrukkelijk in op het gezamenlijk programmeren, zowel met andere clusters als 
met externe partijen: 
- Zo zullen we binnen JZOJP de Hartzorg subsidieronde 2 wederom samen met de 

Hartstichting en NVVC Connect uitvoeren. De focus ligt op het implementeren van de 
Regionale Transmurale afspraken rondom Hartzorg. 

- Samen met diverse landelijke partijen, w.o. NZa, Health~Holland en Alles is Gezondheid 
programmeren we een regeling voor Domeinoverstijgende Samenwerkingsverbanden 
(DSV).  

- Bij lokale netwerken trekken we gezamenlijk op met regionale stakeholders zoals de 
ROS’sen voor het opzetten van een subsidieronde gericht op startende samenwerking. 

• Starten met het vervolgprogramma LZO, gericht op kennisontwikkeling. Van dit 
vervolgprogramma is in 2022 de vormgeving gestart. De in 2022 gepubliceerde kennisagenda 
van de zes Samenwerkende Academische Werkplaatsen Ouderen (SANO) biedt relevante 
input voor de programmering van verder onderzoek, binnen bijvoorbeeld het 
vervolgprogramma LZO. 

• Begin 2023 verschijnt de evaluatie door Movisie van de projecten van ‘Dagactiviteiten voor 
thuiswonende mensen met dementie’ (ADMD). De resultaten worden verwerkt in een update 
van de Inspiratiewijzer en vormen input voor het in ontwikkeling zijnde vervolgprogramma. 

• Het nieuwe Horizon Europe Partnership Transforming Health & Care Systems (THCS) opent 
de eerste internationale subsidieronde. De focus ligt hierbij op het identificeren en analyseren 
van goede bestaande voorbeelden die bijdragen aan transformatie. Tevens starten we met 
het opzetten van de eerste acties voor het ondersteunen van eco systemen in de 
deelnemende landen. 

• In 2023 komt het nieuwe werkprogramma voor JPI More Years Better Lives 2023 -2025 
beschikbaar. 

 
Impact versterken 

• In 2023 investeren we breed in het implementeren van kennis en innovaties in het veld. Dat 
doen we bijvoorbeeld door een bijdrage te leveren aan een ZonMw-brede ronde 
‘Implementatie fellows’; ten behoeve van implementatie van al beschikbare kennis en 
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innovaties ook in de lokale en regionale praktijken. Binnen de LZO programmalijn 
Kennisontwikkeling en het programma Active and Assisted Living (AAL) zullen we door middel 
van het uitzetten van VIMP-subsidies de implementatie van resultaten bevorderen. Daarnaast 
zetten we vanuit AAL, in samenwerking met andere programma’s, via het uitzetten van 
subsidierondes specifiek in op het bevorderen van de implementatie van digitale oplossingen, 
bijv. digicoaches. 

• Binnen JZOJP versterken we impact door, middels bijeenkomsten, projecten aan elkaar te 
verbinden en overkoepelende kennis op te halen en te verspreiden. De ervaring opgedaan bij 
de Geïntegreerde Leefstijlinterventies (GLI), zal hierbij dienen als voorbeeld.  

• De gezamenlijke Dynamische Kennissynthese van JZOJP en LZO Lokale Netwerken gaat 
handvatten opleveren en kennis en ervaringen bundelen die de lokale en regionale netwerken 
in de projecten hebben opgedaan. Dit wordt gedeeld met de betreffende samenwerkingen en 
buiten het programma. 

• Het onderzoek van NIVEL onder LZO projectleiders biedt aanknopingspunten om impact te 
stimuleren. Om die reden brengen we onderzoek(ers) uit verschillende programma’s samen 
om elkaar te inspireren. 

• In 2023 willen we het traject Cirkelen Rond Je Onderzoek (CRJO) evalueren en – indien 
passend – vertalen naar andere programma’s.  

• Het programma Social Trials is met VWS in overleg over verlenging van enkele trials. Vanuit 
de doelstelling inzicht te krijgen in de impact van de Social Trials op o.a. kwaliteit van leven en 
randvoorwaarden voor verdere opschaling vindt er ook overleg plaats over welke 
aanpassingen dit vraagt in de opzet van het externe evaluatieonderzoek door ESHPM. 

• In 2023 ligt de focus van het programma Versterking Aanpak Eenzaamheid op verrijking, 
verspreiding en communicatie van de in de afgelopen jaren opgedane kennis, ervaring en 
producten van eenzaamheidsinitiatieven en interventies. In de projecten uit de ronde 
‘Eenzaamheidsinterventies expliciteren en begeleiden naar erkenning’ wordt expliciet gemaakt 
voor wie, op welk moment, en op welke wijze interventies eenzaamheid verminderen. 
Daarnaast worden de interventies begeleid richting de Databank Effectieve sociale 
interventies. 

• Er wordt binnen het programma Kunst en cultuur in de langdurige zorg en ondersteuning een 
leernetwerk opgezet, dat eind 2023 resulteert in een planning en routekaart, bestaande uit 
een uitgewerkte toekomstvisie en strategische positionering van kunst en cultuur in de 
langdurige zorg en ondersteuning en de route daarnaartoe. Dit vormt samen met relevante  
nationale en internationale ontwikkelingen input voor een eventueel (vervolg)programma.  

 
Signaleren 

• Aansluiten bij het Integraal Zorgakkoord (IZA) waar onze programma’s gaan over de kwaliteit, 
toegankelijkheid en betaalbaarheid van de (curatieve) zorg. 

• Uitwerken van een nieuw programma gericht op Reablement, zorg en ondersteuning dat 
aansluit op wat ouderen nog willen en kunnen als onderdeel van actielijn 1 van het 
programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen. Binnen Versterking aanpak 
eenzaamheid wordt eveneens aangesloten op het onafhankelijk(er) zijn van (professionele 
zorg-) ondersteuning, o.a. investering in het (informele) netwerk van ouderen zodat zij hier 
tijdig op kunnen terugvallen. 

• Start van projecten in het programma Beter Thuis gericht op het evalueren en 
doorontwikkelen van goede voorbeelden binnen de herstelgerichte kortdurende zorg. Hierbij 
wordt tevens inzicht verkregen in ontwikkelingen en belangrijke thema’s binnen dit veld.  

• AAL signaleert een gat tussen innovatieprogramma’s en de implementatie en 
opschalingsregelingen op het gebied van technologie. Samen met andere programma’s, Zorg 
voor Innoveren, Stimuleringsregeling E-health Thuis en de Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland gaan wij werken aan een overzicht (en eventuele aanvulling) van mogelijke opties 
voor vervolgfinanciering.  
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Programma’s van cluster Ouderen 
 
Programmanaam Looptijd Cluster Directie VWS / NWO 

Kennisinfrastructuur Academische 
Werkplaatsen Ouderenzorg 
(KAWO) 

structureel Ouderen LZ (VWS - Directie Langdurige 
Zorg) 

Beter Thuis 2019 - 2023 Ouderen CZ (VWS - Directie Curatieve 
Zorg) 

JPI-MYBL 2015 - n.v.t. Ouderen   
Active and Assisted Living (AAL) 2 2014 - 2024 Ouderen LZ (VWS - Directie Langdurige 

Zorg) 
Langdurige Zorg en Ondersteuning 
(LZO) 

2018 - 2022 Ouderen   

Lijn 1 LZO: Kennisontwikkeling 2018 - 2022 Ouderen LZ (VWS - Directie Langdurige 
Zorg) 

Lijn 2 LZO: Lokale Netwerken 
Samenhangende Ouderenzorg 

2018 - 2022 Ouderen DMO (VWS - Directie 
Maatschappelijke 
Ondersteuning) 

Lijn 3 LZO: Versterking aanpak 
eenzaamheid 

2018 - 2024 Ouderen DMO (VWS - Directie 
Maatschappelijke 
Ondersteuning) 

Juiste Zorg Op de Juiste Plek 2019 - 2025   Ouderen Z (VWS - Directie 
Zorgverzekeringen) 
PG (VWS - Directie Publieke 
Gezondheid) 

Kunst en cultuur in de Langdurige 
zorg en ondersteuning 

2019 - 2024 Ouderen LZ (VWS - Directie Langdurige 
Zorg) 

Social Trials - monitoren, 
evalueren en leren 

2019 - 2023 Ouderen DMO (VWS - Directie 
Maatschappelijke 
Ondersteuning) 

Versterking aanbod thuiswonende 
mensen met dementie 

2021 - 2022 Ouderen DMO (VWS - Directie 
Maatschappelijke 
Ondersteuning) 

 
  

https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/ouderen/programmas/programma-detail/kennisinfrastructuur-academische-werkplaatsen-ouderenzorg-kawo/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/ouderen/programmas/programma-detail/kennisinfrastructuur-academische-werkplaatsen-ouderenzorg-kawo/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/ouderen/programmas/programma-detail/kennisinfrastructuur-academische-werkplaatsen-ouderenzorg-kawo/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/ouderen/programmas/programma-detail/beter-thuis/
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/internationaal/programmas/programma-detail/eu-jpi-more-years-better-lives-j-age-2/
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/e-health-en-ict-in-de-zorg/programmas/programma-detail/active-and-assisted-living-aal2/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/ouderen/ict-oplossingen/programmas/programma-detail/programma-langdurige-zorg/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/ouderen/ict-oplossingen/programmas/programma-detail/programma-langdurige-zorg/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/ouderen/programmas/programma-detail/kennisontwikkeling-langdurige-zorg-en-ondersteuning/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/ouderen/programmas/programma-detail/lokale-netwerken-samenhangende-ouderenzorg/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/ouderen/programmas/programma-detail/lokale-netwerken-samenhangende-ouderenzorg/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/ouderen/programmas/programma-detail/versterking-aanpak-eenzaamheid/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/ouderen/programmas/programma-detail/versterking-aanpak-eenzaamheid/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geestelijke-gezondheid-ggz/programmas/programma-detail/juiste-zorg-op-de-juiste-plek/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/ouderen/kunst-en-cultuur/programmas/programma-detail/kunst-en-cultuur-in-de-langdurige-zorg-en-ondersteuning/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/ouderen/kunst-en-cultuur/programmas/programma-detail/kunst-en-cultuur-in-de-langdurige-zorg-en-ondersteuning/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/ouderen/programmas/programma-detail/interne-monitoring-en-evaluatie-social-trials/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/ouderen/programmas/programma-detail/interne-monitoring-en-evaluatie-social-trials/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/ouderen/programmas/programma-detail/aanbod-dagactiviteiten-voor-mensen-met-dementie/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/ouderen/programmas/programma-detail/aanbod-dagactiviteiten-voor-mensen-met-dementie/
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11 Palliatieve zorg 
Het Cluster Palliatieve Zorg stimuleert met het programma Palliantie II een goede kwaliteit van leven 
voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. Zij krijgen zorg en ondersteuning op 
lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel vlak, aansluitend op hun wensen en behoeften. Waar en 
wanneer zij dat wensen. Met als doelstelling de juiste zorg ontvangen op het juiste moment door de 
juiste zorgverlener. Het programma Zingeving en Geestelijke verzorging stuurt op de ontwikkeling en 
implementatie van kennis over zingeving en geestelijke verzorging in zorg en welzijn.   
 
Highlights 2023 

• Uitzetten van open subsidieronde om ruimte te geven aan verbetering van de verbinding 
tussen zorg en sociale domein. 

• Uitzetten van drie stimuleringssubsidierondes voor de implementatie van kansrijke 
interventies. 

• Uitbreiding van Kenniswerkplaats Zingeving en Geestelijke verzorging met Kenniswerkplaats 
Zorg voor Zingeving Thuis. 

 
Programmeren en financieren 

• Tweesporenbeleid curatieve- en palliatieve zorg: We weten dat palliatieve zorg het beste 
werkt wanneer het vroegtijdig wordt ingezet. De inzet van palliatieve zorg kan parallel lopen 
met de curatieve zorg. Bij het vormgeven van onze activiteiten staat dit tweesporenbeleid en 
proactieve zorg en ondersteuning overal en voor iedereen centraal.  

• Sociaal Domein: In de palliatieve fase thuis kan de verbinding met zorg en het sociale domein 
beter. Om deze samenwerking te versterken, zetten we komend jaar een open subsidieronde 
uit om ruimte te geven aan verschillende initiatieven. Door integrale zorg, welzijn en 
ondersteuningsaanbod in de gemeente/regio te versterken kunnen mensen die kwetsbaar zijn 
of leven met een ongeneeslijke ziekte en hun naasten optimaal worden ondersteund in hun 
kwaliteit van leven en sterven op de vier dimensies uit het Kwaliteitskader palliatieve zorg: 
fysiek, psychisch, spirtueel en sociaal.  

• Mantelzorger en zorgverlener: Na aandacht voor het herkennen en ondersteunen van de 
overbelaste mantelzorger in het vorige programma zetten we in Palliantie II in op een meer 
gelijkwaardige benadering van de mantelzorger en een goede samenwerking tussen 
mantelzorger en zorgverlener door (actie) onderzoek. We verkennen de mogelijkheden om 
hier vorm aan te geven. Ondersteuning van en samenwerking met de mantelzorger komen 
ook naar voren in de subsidieronde van het sociaal domein. 

• In 2021 is een kennissythese “Evenwichtige zorgverlener” opgeleverd. Daaruit blijkt dat het 
verlenen van palliatieve zorg grote impact heeft op zorgverleners in het algemeen en 
beginnende zorgverleners in het bijzonder. Voor komend jaar zetten we via een 
subsidieoproep in op de bredere implementatie van de kansrijke interventie CURA, een 
laagdrempelig instrument dat kan helpen om met lastige situaties om te gaan en niet 
overbelast te raken. Daarnaast volgen we de ontwikkelingen rond de evenwichtige 
zorgverlener in de bredere zorgcontext.  

• Monitoren en evalueren: Vanuit Palliantie II en Zingeving en Geestelijke verzorging werken we 
aan de opzet voor het monitoren en evalueren van de programma’s, zoals tussenevaluaties 
en een eindevaluatie. Daarin nemen we voor Palliantie II ook mee wat onze inspanningen 
opleveren voor het implementeren van kansrijke projecten en leren en verbeteren samen met 
het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZII). 

 
Impact versterken 

• Verbinden: Wij nemen voor Palliantie II een verbindende rol bij het versterken van de impact, 
stemmen intensief af met coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) en betrekken andere 
relevante stakeholders. We sluiten waar mogelijk aan bij de doelstellingen van het NPPZII en 
pakken onderwerpen buiten de scope van het NPPZII eigenstandig op.  
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• Kansrijkheid: Het (door)ontwikkelen en opschalen van kansrijke producten en interventies 
staat in het programma Palliantie II en het NPPZII centraal. Wij zetten drie 
stimuleringssubsidierondes uit waarbij praktijkorganisaties kunnen kiezen voor het 
implementeren van een kansrijke interventie. Met PZNL is een “dynamisch” overzicht van 
kansrijke interventies samengesteld. We werken nauw samen met de consortia, regio’s en 
samenwerkingsverbanden in de Netwerken palliatieve zorg.  

• Borging: De Nederlandse Zorgautoriteit, eerder al betrokken bij de aanvragen van de 
transmurale samenwerkingsprojecten pro-actieve zorg en ondersteuning in de palliatieve zorg, 
betrekken we voor het versterken van de impact en borging ook bij de startbijeenkomst en 
monitoring van de gehonoreerde projecten op dit onderwerp.  

• Vanuit Zingeving en Geestelijke verzorging kijken we naar een vervolg gericht op de 
implementatie van de resultaten uit de actieonderzoeken. We onderzoeken hoe regionale 
kennis vertaald kan worden naar andere regio’s en hoe we deze kennis duurzaam kunnen 
inbedden. Het gaat hierbij zowel om een verdieping van de aflopende actieonderzoeken in de 
vorm van een verspreidings- en implementatie-impuls (VIMP) als om een overkoepelend, 
gezamenlijk vervolg.  

• Kenniswerkplaatsen programma Zingeving en Geestelijke verzorging  
De ontwikkelingen rondom Zingeving en Geestelijke verzorging in de thuissituatie gaan snel. 
Om kennis en praktijk over eerstelijnszorg samen te brengen en te ontwikkelen, werken we in 
de Kenniswerkplaats Zingeving en Geestelijke verzorging aan de ontwikkeling van: 
• Een kennisinfrastructuur, waar relevante opleidings-, onderzoeks- en praktijkorganisaties 

een geformaliseerd samenwerkingsverband aangaan gericht op kennisontwikkeling, 
kennisverspreiding en implementatie.  

• Een leergemeenschap, bestaande uit 10 leernetwerken die kennis en praktijken 
ontwikkelen rondom relevante thema’s voor de geestelijke verzorging thuis.  

• Een effectonderzoek, waarin de beroepsactiviteiten van de geestelijk verzorger 
gezamenlijk worden vastgesteld en onderzocht op de effecten op het welzijn van de cliënt. 

De Kenniswerkplaats Zingeving en Geestelijke verzorging breiden we verder uit met de 
Kenniswerkplaats Zorg voor Zingeving Thuis, met als doel de zorg voor zingeving voor 
cliënten in de eerstelijnszorg, het welzijnswerk en het vrijwilligerswerk op de kaart te zetten en 
te versterken.  

 
Signaleren 

• Stichting PalZon stelt, op verzoek een kennisagenda op die zij in 2023 afronden. De 
uitkomsten bieden goede aanknopingspunten voor het aanscherpen van de 
onderzoeksplannen en voor dialoog met generalisten over de kennisagenda en hun rol in het 
verbreden van kennis.  

• Er lijkt behoefte te zijn aan extra aandacht en een oproep voor doelgroepen met een 
belemmerde toegang tot de palliatieve zorg. Dit betreft kwetsbare groepen zoals mensen met 
een verstandelijke beperking, met chronisch psychisch problemen of met psychosociale 
problemen. Samen met de programmacommissie Palliantie en het veld en in lijn met de 
kennisagenda bekijken we of we op dit onderwerp een aparte subsidieronde openstellen.  

• Bewustwording, het bekend zijn met (mogelijkheden) palliatieve zorg van patiënten, naasten 
en zorgverleners is een doelstelling van Palliantie II. We inventariseren of en zo ja, op welke 
manier we hierin een rol kunnen nemen, naast de al bestaande initiatieven op dit vlak.  

• In de coördinatie van de actieonderzoeken binnen Zingeving en Geestelijke verzorging kijken 
we waar kansen liggen om de voorgebrachte kennisproducten gericht en gebundeld aan te 
bieden, en welke ontwikkelingen momenteel lopen waar vervolgacties voor implementatie 
kunnen worden ingebed.  

• Ontwikkelen van een kennisinfrastructuur, waar we relevante kennislacunes signaleren en 
kennisagenda’s opstellen in de Kenniswerkplaats Zingeving en Geestelijke verzorging en de 
Kenniswerkplaats Zorg voor Zingeving Thuis. .  
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Programmanaam Looptijd Cluster Directie VWS / NWO 

Palliantie II 2021-2026 Palliatieve 
zorg 

LZ (VWS - Directie Langdurige 
Zorg) 

Palliantie. Meer dan zorg 2014-2020 Palliatieve 
zorg 

LZ (VWS - Directie Langdurige 
Zorg) 

Zingeving en Geestelijke 
verzorging 

2019-2024 Palliatieve 
zorg 

LZ (VWS - Directie Langdurige 
Zorg) 

 
  

https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/palliatieve-zorg/programmas/programma-detail/palliantie-ii/
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/onderwijs/programmas/programma-detail/palliantie-meer-dan-zorg/
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12 Preventie 
Preventie werkt aan een goede gezondheid voor iedereen, in het bijzonder om sociaaleconomische 
gezondheidsverschillen te verkleinen en participatie te bevorderen. Onze kennis draagt bij aan een 
gezonde leefomgeving én vergroot de veerkracht van mensen om zelf vorm te geven aan gezond(er) 
leven. 
 
Programmeren en financieren 

• Vervolgprogrammering Preventieprogramma (2023-2026) 
Start van de vervolgprogrammering van het Preventieprogramma (2023-2026), bestaande uit 
de programmalijnen: Effectiviteit, Innovatie, Kennisbenutting en Implementatie (incl. 
aanvullende opdrachten: mentale gezondheid, alcoholpreventie en versterken kennisrol 
GGD). Het deelprogramma Vroege Opsporing wordt vervolgd (incl.uitbreiding CEM). 
ZonMw verkent participatie in een ERA4Health ronde op het gebied van preventie en publieke 
gezondheid, met het thema sociaaleconomische gezondheidsverschillen en 
voeding(somgeving). 

• Uitvoering huidige Preventieprogramma (2019-2022) 
De projecten van de subsidieronde binnen de Innovatielijn ‘Preventie in transitie: complexiteit 
omarmen en veerkracht versterken’ gaan van start. Dit zijn innovatieve projecten zijn die 
gebruik maken van complexiteits/systeembenaderingen om complexe onderlinge relaties 
tussen bv lichamelijke en geestelijke gezondheid onderzoeken.  
Begin 2023 zullen een aantal projecten vanuit de ronde Gender en Preventie – aanvullend 
onderzoek bij bestaande projecten worden gehonoreerd. Deze ronde draagt bij aan de 
invulling van de VWS Taakopdracht gericht op een grotere bewustwording van het belang van 
gender en sekse onderzoek en maakt kennishiaten m.b.t. gender/sekse en preventie 
inzichtelijk. 
Met een voucherregeling voor GGD’en en subsidie voor landelijke kennisorganisaties wordt 
een impuls gegeven aan de versterking van de kennisinfrastructuur gezondheidsbevordering 
en preventie.  
In de subsidieronde Versterken preventie in de eerste lijn staat leefstijladvisering in de 
huisartsenpraktijk door samenwerking met en verwijzing naar andere professionals in de wijk 
centraal. Verbinden van het sociaal domein, publieke gezondheid en curatieve zorg maakt 
hier onderdeel van uit. 

• Gezonde beweegvriendelijke leefomgeving  
Een subsidieronde ‘Gezonde leefomgeving en kwetsbare wijken’ zal naar verwachting vanuit 
het Programma Gezonde beweegvriendelijke Leefomgeving opengesteld worden op basis van 
een kennisbundeling en -agenda die eind 2022 wordt opgeleverd in opdracht van ZonMw. Dit 
maakt onderdeel uit van de regeerakkoordmiddelen gealloceerd voor Volksziekten. 

• Leefstijlgeneeskunde 
In lijn met de opdrachtbrief regeerakkoordmiddelen passende zorg, start in het najaar van 
2022 een subsidieronde gericht op de implementatie leefstijlgeneeskunde  
Naar verwachting wordt een subsidieronde geopend begin 2023 gericht op 
leefstijlgeneeskunde onderzoek (onderdeel middelen gealloceerd Volksziekten) 

• Verbetering re-integratie 2e spoor (SWZ programma) 
Het programma ‘Verbetering re-integratie 2e spoor’ wordt in afstemming met SZW verder 
ingevuld. Er wordt een besluit genomen over een aanvullende subsidieronde 

• Preventie van Kansspelverslaving 
Het onderzoeksprogramma Preventie van Kansspelverslaving in opdracht van de 
Kansspelautoriteit opent in 2023 de eerste subsidieronde(s). Deze rondes zijn gebaseerd op 
de Kennissynthese en onderzoeksagenda die ZonMw in 2021 heeft laten ontwikkelen en 
aangescherpt door een expertgroep en programmacommissie. Het programma is inhoudelijk 
afgestemd met VWS, V&J en de Kansspelautoriteit.  

• Suïcidepreventie 

http://www.zonmw.nl/segv
http://www.zonmw.nl/segv
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/preventie/gezonde-wijk-en-omgeving/
http://www.zonmw.nl/leefstijl
http://www.zonmw.nl/leefstijl
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/preventie-in-transitie-complexiteit-omarmen-en-veerkracht-versterken-1/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/preventie-in-transitie-complexiteit-omarmen-en-veerkracht-versterken-1/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/versterken-preventie-in-de-eerste-lijn/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/preventie/programmas/programma-detail/verbetering-re-integratie-tweede-spoor/
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Preventie/Preventie_van_psychische_aandoeningen/Trimbos_-_Kennissynthese_en_onderzoeksagenda_Kansspelverslaving-met_cover.pdf
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In 2023 start het nieuwe project Suïcidepreventie bij mannen van middelbare leeftijd, waarmee 
invulling wordt gegeven aan een van de prioriteiten uit de Tweede Onderzoeksagenda 
Suïcidepreventie 2021-2026, die ZonMw met het brede veld heeft ontwikkeld. 

 
Impact versterken 

• Werkgerelateerde programma’s  
Inzetten op kennisdeling en samenwerking tussen projecten, programmapartners 
(waaronder sociale partners) en professionals dmv projectleidersbijeenkomsten 

• Kennis voor gemeenten 
Zichtbaar maken van de opbrengsten in een aantal producten gericht op praktijk, beleid 
en wetenschap en organiseren bijeenkomsten voor ‘warme overdracht’ van de nieuwe 
inzichten en instrumenten die voortkomen uit de 7 consortia Maak Ruimte voor 
Gezondheid.  
Ontwikkeling van een gezamenlijk product waarin geleerde lessen over de uitvoering van 
integraal, preventief beleid en de lokale, lerende uitvoeringspraktijk geanalyseerd en 
breder beschikbaar gemaakt voor andere gemeenten in de 6 regionale 
samenwerkingsverbanden van Aan de slag met preventie in uw gemeente.   

• Zwangerschap en geboorte 
De infrastructuur van de regionale consortia zwangerschap en geboorte en het 
overkoepelende netwerk NRCG voeren in 2022 een impuls-project uit welke gericht is op 
bestendiging en borging van de regionale consortia en het netwerk.  
De programma’s Zwangerschap en geboorte II en Preventie maken onderdeel uit van de 
brede subsidieoproep ‘ZonMw Implementatie science practitioner Fellowship’. Met deze 
subsidieoproep wil ZonMw de werelden van onderzoek en praktijk met elkaar verbinden 
door te investeren in ‘bruggenbouwers’ en ‘ambassadeurs’, met als doel de implementatie 
van kennis in praktijk, beleid en onderwijs te bevorderen en hiermee de zorg voor 
patiënten en burgers te verbeteren. Met deze subsidie krijgen professionals – werkzaam 
binnen de aandachtsgebieden van genoemde programma’s – de kans om opgeleid te 
worden tot implementatie science practitioner.     

 
Signaleren 

• Het cluster preventie draagt bij aan de actualisatie van de Nationale Wetenschapsagenda, 
specifiek de NWA route gezondheidsonderzoek, preventie en behandeling.  

• Het cluster preventie is namens ZonMw partner in een aanvraag voor het Nationaal 
Groeifonds op het gebied van preventie en overgewicht. De NFU is de trekker van de 
aanvraag. 

• Samenwerking tussen ZonMw en verschillende gezondheidsfondsen wordt actief verkend, 
binnen het deelprogramma Vroege Opsporing en het als onderdeel van programmering 
gericht op Leefstijlgeneeskunde. 

• Op basis van de publicatie ‘Voor gezonde zwangerschappen en gezonde kinderen’ wordt 
een mogelijk vervolgprogramma van Zwangerschap en geboorte II ism VWS verkend.  

 
 
 
 

 
Programmanaam Looptijd Cluster Directie VWS / NWO 

https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Preventie/Suicidepreventie/Onderzoeksagenda_SP_2021_def.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Preventie/Suicidepreventie/Onderzoeksagenda_SP_2021_def.pdf
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/preventie/maak-ruimte-voor-gezondheid/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/preventie/maak-ruimte-voor-gezondheid/
http://www.zonmw.nl/aandeslag
https://publicaties.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Preventie/Zwangerschap_en_geboorte/014_092_GEBOORTE_ZWANGERSCHAP_DEF_WEB.pdf
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Zesde  
Preventieprogramma 
Integraal en met kennis 
aan de slag 

2019-2022 
(subsidietoekenningen) 

Preventie PG (VWS - Directie Publieke 
Gezondheid) VPG (VWS - Directie 
Voeding, Gezondheidsbescherming 
en Preventie) 

Programmalijn 
Kennisbenutting en 
Implementatie 

2019-2022 
(subsidietoekenningen) 

Preventie PG (VWS - Directie Publieke 
Gezondheid) VPG (VWS - Directie 
Voeding, Gezondheidsbescherming 
en Preventie) 

Implementatie impulsen 2020-2021 Preventie PG (VWS - Directie Publieke 
Gezondheid) VPG (VWS - Directie 
Voeding, Gezondheidsbescherming 
en Preventie) 

Implementatie en 
samenwerking 

2020-2022 Preventie PG (VWS - Directie Publieke 
Gezondheid) VPG (VWS - Directie 
Voeding, Gezondheidsbescherming 
en Preventie) 

Onderwijsrondes initieel en 
regionaal 

2022-2025 Preventie PG (VWS - Directie Publieke 
Gezondheid) VPG (VWS - Directie 
Voeding, Gezondheidsbescherming 
en Preventie) 

Wijkgerichte aanpak 
stoppen met roken 

2022-2025 Preventie PG (VWS - Directie Publieke 
Gezondheid) VPG (VWS - Directie 
Voeding, Gezondheidsbescherming 
en Preventie) 

Programmalijn 
Effectiviteitsonderzoek 

2019-2022 
(subsidietoekenningen) 

Preventie PG (VWS - Directie Publieke 
Gezondheid) VPG (VWS - Directie 
Voeding, Gezondheidsbescherming 
en Preventie) 

Programmalijn Innovatie 2019-2022 
(subsidietoekenningen) 

Preventie PG (VWS - Directie Publieke 
Gezondheid) VPG (VWS - Directie 
Voeding, Gezondheidsbescherming 
en Preventie) 

e-health 2019-2022 
(subsidietoekenningen) 

Preventie PG (VWS - Directie Publieke 
Gezondheid) 

Leefstijlgeneeskunde 2020-2025 
(subsidietoekenningen) 

Preventie Z (VWS - Zorgverzekeringen) 

Deelprogramma Vroege 
opsporing 

2019-2022 
(subsidietoekenningen) 

Preventie PG (VWS - Directie Publieke 
Gezondheid) 

Vijfde Preventieprogramma 2014-2018 
(subsidietoekenningen); 
2019-2022 (resultaten) 

Preventie PG (VWS - Directie Publieke 
Gezondheid) VPG (VWS - Directie 
Voeding, Gezondheidsbescherming 
en Preventie) 

Pp5 - Opvoeding en 
Onderwijs 

2014-2018 
(subsidietoekenningen); 
2019-2022 (resultaten) 

Preventie VPG (VWS - Directie Voeding, 
Gezondheidsbescherming en 
Preventie) 

https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/preventie/programmas/programma-detail/preventieprogramma-2019-2022/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/preventie/programmas/programma-detail/preventieprogramma-2019-2022/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/preventie/programmas/programma-detail/preventieprogramma-2019-2022/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/preventie/programmas/programma-detail/preventieprogramma-2019-2022/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/preventie/programmas/programma-detail/kennisbenutting-en-implementatie/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/preventie/programmas/programma-detail/kennisbenutting-en-implementatie/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/preventie/programmas/programma-detail/kennisbenutting-en-implementatie/
https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/12-samenwerkingsverbanden-geven-implementatie-impuls-aan-praktijkrelevante-resultaten/
https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/samenwerken-aan-implementatie-om-resultaten-te-bundelen-en-te-verrijken/
https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/samenwerken-aan-implementatie-om-resultaten-te-bundelen-en-te-verrijken/
https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidie-voor-vernieuwing-en-samenwerking-in-onderwijs/
https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidie-voor-vernieuwing-en-samenwerking-in-onderwijs/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/preventie/gezonde-wijk-en-omgeving/gemeenten-samen-gezond/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/preventie/gezonde-wijk-en-omgeving/gemeenten-samen-gezond/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/preventie/programmas/programma-detail/effectiviteitsonderzoek/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/preventie/programmas/programma-detail/effectiviteitsonderzoek/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/preventie/e-health-en-preventie/programmas/programma-detail/innovatie/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/e-healthweek/preventie-en-e-health/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/preventie/preventie-in-de-zorg/leefstijlgeneeskunde/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/preventie/vroege-opsporing/programmas/programma-detail/vroege-opsporing/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/preventie/vroege-opsporing/programmas/programma-detail/vroege-opsporing/
http://www.zonmw.nl/pp5
https://www.zonmw.nl/nl/programma-opslag/preventie-5-deelprogramma-1-opvoeding-en-onderwijs/
https://www.zonmw.nl/nl/programma-opslag/preventie-5-deelprogramma-1-opvoeding-en-onderwijs/


64 
 

Pp5 - Gezonde wijk en 
omgeving/ 

2016 
(subsidietoekenningen); 
2018-2022 (resultaten) 
(valt onder PG6) 

Preventie PG (VWS - Directie Publieke 
Gezondheid) 

Maak ruimte voor 
gezondheid / 

2018 
(subsidietoekenningen); 
2023 (resultaten) (valt 
onder PG 6) 

Preventie PG (VWS - Directie Publieke 
Gezondheid) 

Aan de slag met preventie 
in uw gemeente 2018 

(subsidietoekenningen); 
2023 (resultaten) (valt 
onder PG6) 

Preventie PG (VWS - Directie Publieke 
Gezondheid) 

Gemeenten Samen 
Gezond 2021 

(subsidietoekenningen); 
2025 (resultaten) 

Preventie PG (VWS - Directie Publieke 
Gezondheid) 

Pp5 – SEGV Verklarend en 
Lokale aanpak 2018 

(subsidietoekenningen); 
2022 (resultaten) (valt 
onder PG6) 

Preventie PG (VWS - Directie Publieke 
Gezondheid) 

Pp5 - Werk(en) is gezond 2014-2018 
(subsidietoekenningen);  

Preventie VWS 

Pp5 - Preventie in de Zorg 2014-2018 
(subsidietoekenningen); 
2019-2022 (resultaten) 

Preventie CZ (VWS - Directie Curatieve Zorg) 

Pp5 - Vroege Opsporing 2014-2018 
(subsidietoekenningen); 
2019-2022 (resultaten) 

Preventie PG (VWS - Directie Publieke 
Gezondheid) 

Zwangerschap en geboorte 
II 

2017- 2021 Preventie CZ (VWS - Directie Curatieve Zorg) / 
PG (VWS - Directie Publieke 
Gezondheid) 

Onbedoelde zwangerschap 
en kwetsbaar (jong) 
ouderschap 

2019-2025 Preventie PG (VWS - Directie Publieke 
Gezondheid) 

Suïcidepreventie 2016-2019 Preventie CZ (VWS - Directie Curatieve Zorg) 

Vakkundig aan het werk 1 2015-2022 Preventie SZW 

Vakkundig aan het werk 2 2021-2025 Preventie SZW 

NWA Schulden en 
armoede 

2019-2023 Preventie SZW 

https://www.zonmw.nl/index.php?id=314
https://www.zonmw.nl/index.php?id=314
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/preventie/maak-ruimte-voor-gezondheid/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/preventie/maak-ruimte-voor-gezondheid/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/preventie/gezonde-wijk-en-omgeving/aan-de-slag-met-preventie-in-uw-gemeente/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/preventie/gezonde-wijk-en-omgeving/aan-de-slag-met-preventie-in-uw-gemeente/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/preventie/gezonde-wijk-en-omgeving/gemeenten-samen-gezond/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/preventie/gezonde-wijk-en-omgeving/gemeenten-samen-gezond/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/preventie/gezonde-wijk-en-omgeving/sociaaleconomische-gezondheidsverschillen/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/preventie/gezonde-wijk-en-omgeving/sociaaleconomische-gezondheidsverschillen/
https://www.zonmw.nl/nl/programma-opslag/preventie-5-deelprogramma-3-werken-is-gezond/
https://www.zonmw.nl/nl/programma-opslag/preventie-5-deelprogramma-4-preventie-in-de-zorg/
https://www.zonmw.nl/nl/programma-opslag/preventie-5-deelprogramma-5-vroege-opsporing/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/preventie/programmas/programma-detail/zwangerschap-en-geboorte-2/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/preventie/programmas/programma-detail/zwangerschap-en-geboorte-2/
http://www.zonmw.nl/onbedoeldezwangerschap
http://www.zonmw.nl/onbedoeldezwangerschap
http://www.zonmw.nl/onbedoeldezwangerschap
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/preventie/preventie-in-de-zorg/preventie-psychische-aandoeningen/suicide/
https://www.zonmw.nl/nl/programma-opslag/vakkundig-aan-het-werk/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/preventie/werk/vakkundig-aan-het-werk/programmas/programma-detail/vakkundig-aan-het-werk-2/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/preventie/programmas/programma-detail/schulden-en-armoede/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/preventie/programmas/programma-detail/schulden-en-armoede/
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Economische 
zelfstandigheid van 
vrouwen (6e ronde 
Vakkundig aan het werk) 

2020-2023 Preventie OCW / SZW 

Kwaliteit Kinderopvang 2017-2020 Preventie SZW 

Verbetering kwaliteit 
poortwachtersproces 

2020-2025 Preventie SZW 

NWA 
Gezondheidsverschillen – 
beter benutten van het 
gezondheidspotentieel 

2020-2025 Preventie VWS / SZW 

Verbetering re-integratie 2e 
spoor (in voorbereiding) 

2021-2026 Preventie SZW 

Preventie in transitie: 
Complexiteit omarmen en 
veerkracht versterken 

2022-2026 Preventie VWS 

Extra opdracht VO 
proefbevolkingsonderzoek 
CEM 

2022-2026     

 
  

https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/preventie/werk/programmas/programma-detail/economische-zelfstandigheid-van-vrouwen/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/preventie/werk/programmas/programma-detail/economische-zelfstandigheid-van-vrouwen/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/preventie/werk/programmas/programma-detail/economische-zelfstandigheid-van-vrouwen/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/preventie/werk/programmas/programma-detail/economische-zelfstandigheid-van-vrouwen/
https://www.zonmw.nl/nl/programma-opslag/kwaliteit-kinderopvang/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/preventie/programmas/programma-detail/verbetering-kwaliteit-poortwachtersproces/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/preventie/programmas/programma-detail/verbetering-kwaliteit-poortwachtersproces/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/preventie/programmas/programma-detail/nwa-gezondheidsverschillen-beter-benutten-van-gezondheidspotentieel/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/preventie/programmas/programma-detail/nwa-gezondheidsverschillen-beter-benutten-van-gezondheidspotentieel/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/preventie/programmas/programma-detail/nwa-gezondheidsverschillen-beter-benutten-van-gezondheidspotentieel/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/preventie/programmas/programma-detail/nwa-gezondheidsverschillen-beter-benutten-van-gezondheidspotentieel/
https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/internetconsultatie-concept-programmavoorstel-verbetering-re-integratie-2e-spoor/
https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/internetconsultatie-concept-programmavoorstel-verbetering-re-integratie-2e-spoor/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/preventie-in-transitie-complexiteit-omarmen-en-veerkracht-versterken/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/preventie-in-transitie-complexiteit-omarmen-en-veerkracht-versterken/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/preventie-in-transitie-complexiteit-omarmen-en-veerkracht-versterken/
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13 Sport en Bewegen 
Als cluster Sport en Bewegen bevorderen we met onderzoek en innovatie, bewegen en sport als 
onderdeel van een gezonde leefstijl, als middel voor sociale binding, en voor betere prestaties in de 
(top-)sport. Ontwikkeling en toepassing van kennis en innovaties bevordert de waarde die sport 
toevoegt aan de samenleving. In toenemende mate bereiken we hiermee impact binnen de 
sportsector, en van de sport voor de samenleving. We focussen hierbij in 2023 op maatschappelijke 
uitdagingen in de sport, zogenaamde wicked problems. ZonMw en Sportinnovator werken hiertoe 
breed en intensief samen met partners en organisaties uit het veld van sport. 
 
Highlights 2023 

• Uitrol van missiegedreven ontwikkeling onderzoek en innovatie (MOOI) sport en bewegen 
waarbij plannen voor praktijkgestuurd onderzoek en innovatie vorm krijgen en financiering 
start om wicked problems (zie onder) aan te gaan pakken. 

• Afronding kennis- en innovatiescan waardoor het veld van sport en bewegen wordt 
geinformeerd over actuele stand van kennis en vernieuwingen op wicked problems.  

• Start van de 2e fase van Sportinnovator 2023-2026. 
 
Programmeren en financieren 

• Met het programma missiegedreven ontwikkeling van onderzoek en innovatie (MOOI) zetten 
we een beweging in gang waardoor onderzoeks- en innovatietrajecten steeds meer en beter 
bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen (wicked problems) waar de samenleving en de 
sport- en beweegsector voor staan. In 2022 zijn zes wicked problems geprioriteerd vanuit de 
praktijk van sport en bewegen: 
1) Bewoners in aandachtswijken sporten minder,  
2) Kinderen en jongeren bewegen minder en hun motoriek gaat achteruit,  
3) Sport en bewegen te weinig ingezet in gezondheidszorg,  
4) De waarde van topsport is onvoldoende aantoonbaar,  
5) De sportinfrastructuur wordt te weinig gebruikt, en  
6) De betaalbaarheid van sport staat onder druk.  

• In samenwerking met NRPO SIA ontwikkelen we een subsidie-oproep gericht op het 
versterken van de onderzoeksinfrastructuur van Hogescholen op het gebied van sport en 
bewegen. In deze oproep maken we onderzoek door Hogescholen mogelijk dat zich richt op 
de wicked problems die in 2022 zijn geprioriteerd vanuit de praktijk van sport en bewegen. 

• Rond de jaarwisseling 2022-2023 publiceren we een subsidie-oproep met als doel een 
onderzoeksnetwerk te financieren dat zich richt op de maatschappelijke waarde van 
topsportevenementen. 

• Begin 2023 publiceren we een subsidie-oproep gericht op (implementatie van) kennis over het 
tegengaan van blessures bij beginnende hardlopers. 

• Vanaf 2023 start Sportinnovator met een nieuwe opdracht. De meerjarenstrategie voor 2023-
2026 wordt in najaar 2022 door Topteam Sportinnovator vastgesteld. De strategie is gericht 
op innoveren en aanjagen van innovaties die gaan bijdragen aan de kabinetsdoelen, zoals 
meer en beter sporten en bewegen voor iedereen (inclusief en veilig), prestatieverbetering en 
duurzaamheid. Dit verloopt via een integrale aanpak van drie pijlers:  
1. Innovaties aanjagen via de sportinnovatieformule, waar samenwerking binnen de quadruple 
helix en de diensten van Sportinnovator - navigeren, coaching, financiering, promotie - bij 
elkaar komen.  
2. De nationale infrastructuur van Sportinnovator-centra (fysiek) en van SportDataValley 
(digitaal) versterken en daarmee hun innovatiekracht  
3. In onafhankelijke rol het nationale netwerk verbinden, cross-overs zoeken en additionele 
financiering voor sportinnovaties ontsluiten.  

• In 2023 zal Sportinnovator met innovatieve praktijkexperimenten aanvullend inzetten op het 
vergroten van kansengelijkheid in sport- en beweegdeelname, waardoor het verschil in die 

https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/sport-en-bewegen/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/sport-en-bewegen/mooi-in-beweging/
http://www.sportinnovator.nl/
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deelname tussen lage en hoge inkomens verkleind kan worden. Dit sluit aan bij het eerste wicked 
problem van het programma MOOI (zie boven). 
 

Impact versterken 
• Versterken van de implementatie deskundigheid en capaciteit in het veld van sport en bewegen 

met het implementatienetwerk. In 2023 wordt een kennissynthese opgeleverd, organiseren we 
een symposium over het implementeren van sport- en beweeginterventies, en breiden we het 
netwerk uit. 

• Uitbreiding van de inzet van de Living Lab methodiek. (Living labs zijn creatieve en innovatieve 
manieren voor professionals om samen met de burger oplossingen te bedenken voor 
maatschappelijke vraagstukken.) Het landelijk netwerk van de living labs sport en bewegen wordt 
ook in 2023 gefaciliteerd. De living labs worden betrokken bij de aanpak van de zes wicked 
problems (zie boven, MOOI programma). In afstemming met de wicked problem crews (zie onder, 
eerst punt bij ‘Signaleren’) worden vanaf 2023 nieuwe living labs gestimuleerd. De huidige labs 
gaan als koploper fungeren om nieuw op te zetten living labs te helpen. De lessen en resultaten 
van de huidige living labs worden komen in een publicatie en een workshop/training beschikbaar.  

• Organiseren van een congres over missiegedreven onderzoek en innovatie in sport en bewegen: 
praktijksturing van onderzoek en innovatie. 
 

Signaleren 
• Afronding van een kennis- en innovatie scan begin 2023 waardoor we het veld van sport en 

bewegen kunnen informeren over de actuele stand van kennis en vernieuwingen op de 
(hierboven genoemde) wicked problems. Dit biedt wicked problems crews (zie volgende punt) de 
basis om te bepalen wat nodig is aan nieuw onderzoek, welke kennis op te schalen en waar 
vernieuwing nodig is. 

• We stellen per wicked problem werkgroepen in (wicked problem crews), bestaande uit 
belanghebbenden uit de quadruple helix (bedrijven, wetenschap, overheden en gebruikers). 
Deze crews ontwerpen in de eerste helft van 2023 een agenda voor onderzoek en innovatie voor 
het wicked problem, en geven daarmee richting aan praktijkgestuurd onderzoek. Op basis 
hiervan richten we subsidie-oproepen in. 

 
Programmanaam Looptijd Cluster Directie VWS / NWO 

Living labs Sport en Bewegen 2020 -  Sport en 
Bewegen 

S (VWS - Directie Sport) 

Voorbereidend programma 
missiegedreven onderzoek en 
innovatie Sport en Bewegen 

2021-2023 Sport en 
Bewegen 

S (VWS - Directie Sport) 

Onderzoeksprogramma Sport 
en Bewegen 

2017-2023 Sport en 
Bewegen 

S (VWS - Directie Sport) 

Sportblessurepreventie 2015-2022 Sport en 
Bewegen 

S (VWS - Directie Sport) 

Sportinnovator 2015-2022 Sport en 
Bewegen 

S (VWS - Directie Sport) 

Onderzoek 
topsportevenementen 

2022-2026 Sport en 
Bewegen 

S (VWS - Directie Sport) 

 
  

https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/sport-en-bewegen/implementatienetwerk-sport-en-bewegen/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/sport-en-bewegen/living-labs-sport-en-bewegen/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/sport-en-bewegen/programmas/programma-detail/living-labs-sport-en-bewegen/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/sport-en-bewegen/programmas/programma-detail/missiegedreven-oi-sport-en-bewegen/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/sport-en-bewegen/programmas/programma-detail/missiegedreven-oi-sport-en-bewegen/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/sport-en-bewegen/programmas/programma-detail/missiegedreven-oi-sport-en-bewegen/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/sport-en-bewegen/programmas/programma-detail/onderzoeksprogramma-sport-en-bewegen-2017/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/sport-en-bewegen/programmas/programma-detail/onderzoeksprogramma-sport-en-bewegen-2017/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/sport-en-bewegen/programmas/programma-detail/sportblessurepreventie/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/sport-en-bewegen/programmas/programma-detail/sportinnovator/
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14 Translationeel Onderzoek 
We richten ons op therapieontwikkeling, ontwikkeling van modellen, internationale samenwerking en 
maatschappelijk verantwoord innoveren. Sinds 2004 programmeren we Translationeel Onderzoek en 
brengen preklinische kennis en innovatie via klinisch onderzoek naar de patiënt. We focussen op 
personalised medicine, systems medicine, COVID-19, pandemische paraatheid, cel- en gentherapieën 
(ATMPs) en zeldzame aandoeningen. Daarnaast versterken we de nationale en Europese 
onderzoeksinfrastructuren en bouwen mee aan een internationaal netwerk waar Nederlandse 
onderzoekers terecht kunnen voor financiering en kennisuitwisseling. 
 
Highlights 2023 

• Verhogen van de zichtbaarheid van en het stimuleren van de samenwerking op en verbinding 
met Europese onderzoeksinfrastructuren wat onderzoekers toegang geeft tot internationaal 
hoogstaand onderzoek.  

• Het versterken van activiteiten van het ‘Maatschappelijk Verantwoord Innoveren’ in 
multidisciplinaire consortia.   

 
Programmeren en financieren 

• Afronding van het COVID-19 programma van de laatste lopende projecten uit 2020 over 
diagnostiek, vaccinatie en behandeling van COVID-19. En we monitoren projecten uit het 
vervolgprogramma 2021 op de deelprogramma’s vaccinstudies en behandeling. Dit biedt in 
2023 inzicht voor de volgende fase van de coronapandemie. 
We starten voor het COVID-19 programma projecten ter ondersteuning van de infrastructuur 
voor onderzoek naar vaccinatie en behandeling, urgente kennisvragen in de medische 
specialistische zorg en verdiepend onderzoek naar immuniteit, varianten en langdurige 
bescherming na vaccinatie. 
We bespreken vanuit het programma PSIDER het uitzetten van een maatschappelijke dialoog 
over embryoachtige structuren met VWS. In deze dialoog leggen wetenschappers ethische 
vragen voor aan een breed publiek. 

• Stimuleren van de zichtbaarheid van deze infrastructuren verhogen en verbindingen en 
samenwerking via het Health-RI als nationaal platform, zodat toegang en gebruik makkelijker 
wordt en we de duurzaamheid borgen. Deze Europese onderzoeksinfrastructuren bieden 
onderzoekers toegang tot data en samples om internationaal hoogstaand onderzoek te 
verrichten. Voor ons zijn van belang: EATRIS (kennishub voor translationeel onderzoek), 
BBMRI (uitwisseling van samples en data uit biobanken) en Elixir (data-uitwisseling in de 
bio(medische) wetenschappen). We willen de . We trekken hierin op met NWO, OCW en 
ESFRI. 

• In Europees Partnerschap ERA4Health zijn we leider van de pijler Strategische planning, 
waarin trends en ontwikkelingen in publieke gezondheid worden gedetecteerd en de 
strategische onderzoeksagenda wordt geactualiseerd. We proberen aan te sluiten bij de 
Nederlandse agenda voor voeding en volksziekten. Bij honorering van de aanvraag trachten 
we begin 2023 deel te nemen aan internationale subsidierondes voor hart- en vaatziekten en 
voor preventie en bevordering van gezonde voeding en lichamelijke activiteit. ERA4Health is 
een vervolg op ERA-CVD, EuroNanoMed en Healthy Diet for a Healthy Life en kan inhoudelijk 
uitbreiden naar investigator initiated clinical studies. 

• Deelnemen aan een Europese werkgroep die de aanvraag voor het Europese Partnerschap 
voor Zeldzame Ziekten schrijft. De aanvraag wordt in 2023 ingediend bij de Europese 
Commissie. 

• In 2023 starten de gehonoreerde projecten met Nederlandse deelnemers in de Joint Call JTC 
2022 van de European Joint Programme on Rare Diseases (EJP RD). 

• Uitvoeren van de laatste ronde van de Networking Support Scheme in de EJP RD uit in 2023. 
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Impact versterken 
• We signaleren relevante opkomende kennisvragen in de coronapandemie en ontwikkelen 

deze tot een deelprogramma, samen met VWS. We stemmen bijvoorbeeld af met het nieuwe 
programma over pandemische paraatheid en andere betrokken partners. 

• Inventarisatie van de deelcommissie Ethiek van het programma PSIDER  gericht op nieuwe 
onderzoeksvragen betreffende ethische reflectie van embryonale modellen en 
burgerperspectief in de consortia. En brengt hiervan een advies uit aan de 
programmacommissie voor het uitzetten van een nieuwe subsidieronde. 

• Uitvoeren van een verkenning van de stand van de wetenschap omtrent stamcellen nu het 
Translationeel Adult Stamcelonderzoek (TAS) programma ten einde loopt. . 
We kijken naar de mogelijkheden voor therapieontwikkeling gebaseerd op 
sleuteltechnologieën, waaronder stamcel- en gentherapeutisch onderzoek. We evalueren de 
recentste opbrengsten van het programma en signaleren welke potentiële toepassingen 
gestimuleerd kunnen worden. 

• Meeschrijven aan de mogelijkheden om in te zetten op positieve gezondheid, 
waardegedreven zorg, de juiste zorg op de juiste plek en samen beslissen voor het ZonMw-
brede programma Passende Zorg. 

• Meeschrijven aan twee Strategic Research and Innovation Agenda’s, als voorbereiding op de 
nieuw te ontwikkelen Europese Partnerschappen Personalised Medicine en Zeldzame Ziekten 
die vanaf 2024 starten. 
 

Signaleren 
• Indien de COVID-19 pandemie naar de achtergrond raakt, zorgen we vanuit het COVID-19 

programma dat de resultaten bruikbaar zijn voor andere infectieziekten en pandemische 
paraatheid. 

• Binnen het programma PSIDER is Maatschappelijk Verantwoord Innoveren (MVI) een 
belangrijk onderdeel. De werkgroep MVI bespreekt in 2023 de MVI activiteiten van de 
multidisciplinaire consortia en op welke terreinen gezamenlijk kan worden opgetrokken. De 
deelcommissie Ethiek zet ook in 2023 in op het versterken van de MVI activiteiten van de 
multidisciplinaire consortia. Daarnaast stimuleren we talentontwikkeling middels het recent 
opgestarte promovendi netwerk. 

• In 2023 starten projecten gefinancierd vanuit de ronde Implementatie van kennis en 
interventies voor passende zorg in de praktijk. Met deze projecten zetten we in op 
implementatie van de resultaten van een aantal projecten uit het programma Translationeel 
Onderzoek (PTO), Translationeel Onderzoek 2 (PTO2) en TAS in de Nederlandse zorgmarkt.  

• Opzetten van leernetwerk voor (vroege) HTA experts in samenwerking met het cluster 
DoelmatigheidsOnderzoek. Het doel van het netwerk is uitwisselen van kennis over vroege 
HTA en methoden. 

• In 2023 verwachten we VIMP toekenningen voor verspreiding- en implementatieactiviteiten op 
basis van een succesvol personalised medicine project gefinancierd binnen ERAPerMed en 
een succesvol zeldzame ziekte project binnen EJP RD. 

• ZonMw heeft als voorwaarde bij subsidieverstrekking opgenomen dat de principes voor 
Maatschappelijk Verantwoord Licentiëren (MVL) van toepassing zijn op projecten. De NFU 
heeft hiervoor een toolkit ontwikkeld, waarvoor FAST een leidraad voor onderzoekers 
ontwikkelt. NFU start in 2022 met de evaluatie van de ervaringen van de toolkit. Wij zijn 
betrokken bij deze ontwikkelingen. 

• Voortbouwen op aanbevelingen van de externe evaluatie commissie rondom nieuwe 
producten naar de markt brengen. We hebben met enkele clusters, topsector Health Holland 
en NWO overleg over best practices voor marktgerichte doorgeleiding en stemmen tevens 
met KTOs. 

• Verspreiden van de resultaten van succesvolle (onderzoeks)projecten binnen de EJP RD 
onder andere via video’s op de verbeterde EJP RD website. 
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Programmanaam Looptijd Cluster Directie VWS / NWO 

Programma Translationeel 
Onderzoek 

2008-  
2018 

Translationeel Onderzoek  GMT (VWS - Directie 
Geneesmiddelen en Medische 
Technologie) 

Translationeel Adult 
Stamcelonderzoek 

2008 – 
2022 

Translationeel Onderzoek  GMT (VWS - Directie 
Geneesmiddelen en Medische 
Technologie) 

Programma Translationeel 
Onderzoek 2 

2017-  
2024 

Translationeel Onderzoek  GMT (VWS - Directie 
Geneesmiddelen en Medische 
Technologie) 

E-Rare 3 2014 – 
2020 

Translationeel Onderzoek  CZ (VWS - Directie Curatieve 
Zorg) 

EJP RD 2019 – 
2023 

Translationeel Onderzoek  CZ (VWS - Directie Curatieve 
Zorg) 

ERA PerMed 2017– 
2023 

Translationeel Onderzoek  GMT (VWS - Directie 
Geneesmiddelen en Medische 
Technologie) 

TRANSCAN-2 2015 – 
2021 

Translationeel Onderzoek  GMT (VWS - Directie 
Geneesmiddelen en Medische 
Technologie) 

ERA – CVD 2015 – 
2022 

Translationeel Onderzoek  GMT (VWS - Directie 
Geneesmiddelen en Medische 
Technologie) 

ERA CoSysMed 2015 – 
2020 

Translationeel Onderzoek  GMT (VWS - Directie 
Geneesmiddelen en Medische 
Technologie) 

Pluripotent Stamcelonderzoek 
(PSIDER) 

2020 – 
2028 

Translationeel Onderzoek  PG (VWS - Directie Publieke 
Gezondheid) 

COVID-19 2020-2024 Gezondheidsbescherming COVID (VWS - 
Programmadirectie Covid-19) / 
PG (VWS - Directie Publieke 
Gezondheid 

vervolgdeelprogramma 
behandeling 

2021-2026 Translationeel 
onderzoek/GZB 

COVID (VWS - 
Programmadirectie Covid-19) / 
GMT (Directie Geneesmiddelen 
en Medische Technologie) 

vervolgdeelprogramma 
vaccinatie 

2021-2026 Translationeel 
onderzoek/GZB 

COVID (VWS - 
Programmadirectie Covid-19) / 
PG (VWS - Directie Publieke 
Gezondheid 

vervolgdeelprogramma 
aanhoudende klachten en 
nazorg 

2021-2026 Kwaliteit van Zorg/GZB COVID (VWS - 
Programmadirectie Covid-19) / 
CZ (VWS - Directie Curatieve 
Zorg) 

 

https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/doelmatigheidsonderzoek/programmas/programma-detail/programma-translationeel-onderzoek/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/doelmatigheidsonderzoek/programmas/programma-detail/programma-translationeel-onderzoek/
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/innovatie-in-de-zorg/programmas/programma-detail/translationeel-adult-stamcelonderzoek/
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/innovatie-in-de-zorg/programmas/programma-detail/translationeel-adult-stamcelonderzoek/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/translationeel-onderzoek/programmas/programma-detail/programma-translationeel-onderzoek-2/projecten/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/translationeel-onderzoek/programmas/programma-detail/programma-translationeel-onderzoek-2/projecten/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/translationeel-onderzoek/programmas/programma-detail/e-rare/
https://www.ejprarediseases.org/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/translationeel-onderzoek/internationale-samenwerking/personalised-medicine/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/translationeel-onderzoek/internationale-samenwerking/transcan-2-kankeronderzoek/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/translationeel-onderzoek/internationale-samenwerking/era-cvd-hart-en-vaatziekten/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/translationeel-onderzoek/programmas/programma-detail/eracosysmed/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/translationeel-onderzoek/programmas/programma-detail/pluripotent-stem-cells-for-inherited-diseases-and-embryonic-research-psider/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/translationeel-onderzoek/programmas/programma-detail/pluripotent-stem-cells-for-inherited-diseases-and-embryonic-research-psider/
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/coronavirus/onderzoek-naar-corona-en-covid-19/programmas/programma-detail/covid-19-programma/
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Corona/Programmavoorstel_COVID-19_behandeling.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Corona/Programmavoorstel_COVID-19_behandeling.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Corona/Programmavoorstel_COVID-19_vaccinstudies.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Corona/Programmavoorstel_COVID-19_vaccinstudies.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Corona/2021_11_Programmatekst_deelprogramma_COVID-19_aanhoudende_klachten_en_nazorg_DEF_extern.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Corona/2021_11_Programmatekst_deelprogramma_COVID-19_aanhoudende_klachten_en_nazorg_DEF_extern.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Corona/2021_11_Programmatekst_deelprogramma_COVID-19_aanhoudende_klachten_en_nazorg_DEF_extern.pdf
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	 We faciliteren onderzoekers, bedrijven en beleidsmakers bij het creëren van impact. Dat doen wij met toegankelijke en gebruikersgerichte communicatie over impactmogelijkheden en inspirerende, mooie voorbeelden. Daarnaast zullen we resultaten van ond...
	Signaleren
	We onderhouden intensieve contacten met onze stakeholders en signaleren hierdoor ontwikkelingen in het (bio)medische wetenschappelijke onderzoeksveld. Dit vertalen we naar onze programma’s. Hiermee bieden we onderzoekers de mogelijkheid om de kwalitei...
	 We leveren een inhoudelijke bijdrage aan een op handen zijnde aanvraag rondom de transitie naar proefdiervrije technieken voor de derde ronde van het Nationaal Groeifonds. Vanuit het MKMD-programma dragen we bij aan het bepalen van de doelen en welk...
	 We werken de kennisagenda voor proefdiervrije modellen verder uit wat vervolgens als  leidraad zal dienen voor effectieve onderzoeksprogrammering en een versnelling van de transitie naar proefdiervrij onderzoek.
	 We stimuleren optimale (interdisciplinaire) samenwerkingen in onze programma’s wat  essentieel is voor baanbrekend en vernieuwend onderzoek, en voor bijdragen aan antwoorden op grote maatschappelijke uitdagingen. Inzicht in wat werkt en hoe we dat m...
	Programma’s van cluster Fundamenteel Onderzoek
	3 Geestelijke Gezondheid
	Het cluster Geestelijke Gezondheid richt zich op mentale gezondheid, bestaans(on)zekerheid, dementie- en hersenonderzoek en topzorg en staat voor gelijke kansen voor iedereen op persoonlijk, maatschappelijk en klinisch vlak om zo betekenisvol onderdee...
	Highlights 2023
	 Uitbreiding van actieprogramma Grip op Onbegrip waarbij nieuwe subsidierondes geopend worden voor aanvragen passend bij de regio.
	 De eerste onderzoeksconsortia gaan van start vanuit het Onderzoeksprogramma Dementie waarbij aandacht wordt gegeven aan fundamenteel onderzoek, preventie, diagnostiek/predictie en jonge mensen met dementie.
	 Inzetten op het verkorten van de wachttijden in de ggz vanuit het programma ‘Versnellers binnen de Geestelijke Gezondheidszorg’.
	Programmeren en financieren
	Impact versterken
	Signaleren
	Programma’s van cluster Geestelijke Gezondheid
	JPND is een internationaal programma dat wordt gefinancierd met nationaal geld
	4 Gehandicapten en Chronisch Zieken
	Het cluster Gehandicapten en Chronisch Zieken wil dat mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische kwetsbaarheid regie voeren over hun eigen leven en zonder (on)zichtbare drempels deel kunnen nemen aan de samenleving. Wij dragen daar aan ...
	Highlights 2023
	Programmeren en financieren
	Impact versterken
	Signaleren
	5 Geneesmiddelen
	Highlights 2023
	Programmeren en financieren
	Impact versterken
	Signaleren
	Programma’s van cluster Geneesmiddelen
	6 Gezondheidsbescherming
	Highlights 2023
	Programmeren en financieren
	Impact versterken
	Signaleren
	EXEDRA (JPI AMR), JPI-EC-AMR (ERANET), HDHL (ERANET) en INTIMIC (ERANET) zijn internationale programma’s die worden gefinancierd met nationaal geld.
	7 Jeugd
	Highlights 2023
	Programmeren en financieren
	Impact versterken
	Signaleren
	8 Kwaliteit van Zorg
	Cluster Kwaliteit van Zorg (KvZ) richt zich op ondersteuning en versterking van zorgprofessionals en een betere organisatie van zorg. We bevorderen de benutting van wetenschappelijke kennis en onderbouwde praktijkkennis, de ontwikkeling en/of doorgele...
	Highlights 2023
	Programmeren en financieren
	Impact versterken
	Signaleren
	9 Life Sciences & Health
	Highlights 2023
	Programmeren en financieren
	Impact versterken
	Signaleren
	10 Ouderen
	Het cluster Ouderen werkt samen met praktijk, onderwijs, onderzoek én zorgvragers aan het oplossen van praktijkkwesties en kennishiaten in de (langdurige) zorg, ondersteuning en welzijn. Onze primaire focus ligt daarbij op ouderen. We stimuleren onder...
	Highlights 2023
	 Bijdragen vanuit verschillende programma’s aan Passende Zorg dmv Domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden.
	 Investeren in het implementeren van kennis en innovaties in het veld.
	 Uitwerking van het nieuwe programma gericht op Reablement, zorg en ondersteuning dat aansluit op wat ouderen nog willen en kunnen.
	Programmeren en financieren
	Impact versterken
	Signaleren
	11 Palliatieve zorg
	Het Cluster Palliatieve Zorg stimuleert met het programma Palliantie II een goede kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. Zij krijgen zorg en ondersteuning op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel vlak, aansl...
	Highlights 2023
	 Uitzetten van open subsidieronde om ruimte te geven aan verbetering van de verbinding tussen zorg en sociale domein.
	 Uitzetten van drie stimuleringssubsidierondes voor de implementatie van kansrijke interventies.
	 Uitbreiding van Kenniswerkplaats Zingeving en Geestelijke verzorging met Kenniswerkplaats Zorg voor Zingeving Thuis.
	Programmeren en financieren
	Impact versterken
	Signaleren
	12 Preventie
	Impact versterken
	Signaleren
	13 Sport en Bewegen
	Als cluster Sport en Bewegen bevorderen we met onderzoek en innovatie, bewegen en sport als onderdeel van een gezonde leefstijl, als middel voor sociale binding, en voor betere prestaties in de (top-)sport. Ontwikkeling en toepassing van kennis en inn...
	Highlights 2023
	 Uitrol van missiegedreven ontwikkeling onderzoek en innovatie (MOOI) sport en bewegen waarbij plannen voor praktijkgestuurd onderzoek en innovatie vorm krijgen en financiering start om wicked problems (zie onder) aan te gaan pakken.
	 Afronding kennis- en innovatiescan waardoor het veld van sport en bewegen wordt geinformeerd over actuele stand van kennis en vernieuwingen op wicked problems.
	 Start van de 2e fase van Sportinnovator 2023-2026.
	Programmeren en financieren
	Impact versterken
	Signaleren
	14 Translationeel Onderzoek
	Highlights 2023
	 Verhogen van de zichtbaarheid van en het stimuleren van de samenwerking op en verbinding met Europese onderzoeksinfrastructuren wat onderzoekers toegang geeft tot internationaal hoogstaand onderzoek.
	 Het versterken van activiteiten van het ‘Maatschappelijk Verantwoord Innoveren’ in multidisciplinaire consortia.
	Programmeren en financieren
	Impact versterken
	Signaleren
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