
 

Uitnodiging startfinanciering kwartiermaker Zorg & Veiligheid 
Datum: 20 februari 2023 
 
De ministeries JenV en VWS hebben gezamenlijk de Kamerbrief ‘aanpak voor personen met verward 
en onbegrepen gedrag’ verstuurd (15 juli 2022). Hierin wordt gesproken over het intensiveren van de 
samenwerking tussen politie, ggz en gemeenten/GGD binnen de aanpak voor mensen met 
onbegrepen gedrag. In de Voortgangsbrief ‘aanpak voor personen met verward en/of onbegrepen 
gedrag’ (15 december 2022) staat vermeld dat extra middelen beschikbaar worden gesteld voor de 
relevante partijen per veiligheidsregio en per aangewezen hotspot (Amsterdam, Rotterdam, Den 
Haag, Utrecht, Eindhoven, Groningen en Haarlem). Ook komt er een regeling voor gemeenten om een 
functionaris ‘vroegsignalering en opvolging in de wijk’ aan te stellen. Deze middelen worden 
beschikbaar gesteld via een uitbreiding van het Actieprogramma Grip op Onbegrip (AGO). 
 
Voor het intensiveren van de samenwerking tussen het zorg-, sociaal en veiligheidsdomein kunnen 
relevante samenwerkingsverbanden binnen de 25 veiligheidsregio’s en 7 hotspots een 
startfinanciering aanvragen. Met deze startfinanciering kan een kwartiermaker worden aangesteld die 
partijen bij elkaar brengt, de knelpunten en oplossingsrichtingen samenbrengt en verwerkt in een plan 
van aanpak. Dit plan van aanpak wordt vervolgens ingediend als subsidieaanvraag Zorg & Veiligheid 
bij het Actieprogramma Grip op Onbegrip. Deze oproep staat vanaf maart 2023 open en heeft 
meerdere deadlines: 20 april, 23 mei en 2 oktober 2023. In 2024 zal de oproep opnieuw worden 
opengesteld.   
 
Budget en looptijd 
Per veiligheidsregio en hotspot kan eenmalig maximaal € 20.000,- worden aangevraagd middels het 
aanvraagformulier. Dit bedrag is inclusief btw. De looptijd van de opdracht is tussen de 1 en 6 
maanden. 
 
Indienen aanvraagformulier   
Uw aanvraagformulier stuurt u per mail naar gripoponbegrip@zonmw.nl. Voor het aanvraagformulier 
maakt u gebruik van bijgevoegd format en bevat maximaal 3 A4.  

 Het aanvraagformulier dient als offerte en wordt ondertekend door de 
budgetverantwoordelijke, die namens de rechtspersoon verplichtingen mag aangaan.  

 
Beoordelingsproces 
Uw aanvraagformulier wordt op bureauniveau beoordeeld op basis van onderstaande 
beoordelingscriteria.  
 
Beoordelingscriteria 
Uw aanvraag wordt op basis van onderstaande criteria beoordeeld: 
Regio 

- Er staat beschreven voor welke veiligheidsregio(‘s) of hotspot de startfinanciering is bedoeld.  
- Er is afgestemd met een regioadviseur van het Regioteam Zorg & Veiligheid wie de 

startfinanciering aanvraagt.  
Doel/beoogd resultaat 

- Het beoogde resultaat is tenminste een plan Zorg & Veiligheid bij het Actieprogramma Grip op 
Onbegrip. Dit kan per veiligheidsregio en hotspot apart, of gezamenlijk. Ook kunnen meerdere 
veiligheidsregio’s (maximaal 3) gezamenlijk een plan opstellen.  

Plan van aanpak 
- Er is sprake van inzet van een kwartiermaker (of projectleider) voor een veiligheidsregio(‘s) of 

hotspot.  
- Er staat beschreven wat de werkzaamheden van de kwartiermaker zijn. 
- Er staat beschreven hoe wordt toegewerkt naar een plan van aanpak voor een 

subsidieaanvraag Zorg & Veiligheid.  
Samenwerking 

- Partners uit het zorg-, veiligheids- en sociaal domein zijn of worden betrokken. Dit zijn 
tenminste de ggz, politie en gemeenten/GGD.  

Looptijd 
- De looptijd is tussen de 1 en 6 maanden.  

Begroting 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/07/15/tk-aanpak-voor-personen-met-verward-en-onbegrepen-gedrag
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/07/15/tk-aanpak-voor-personen-met-verward-en-onbegrepen-gedrag
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/12/15/tk-voortgangsbrief-aanpak-voor-personen-met-verward-en-of-onbegrepen-gedrag?utm_medium=email
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/12/15/tk-voortgangsbrief-aanpak-voor-personen-met-verward-en-of-onbegrepen-gedrag?utm_medium=email
mailto:gripoponbegrip@zonmw.nl
https://vng.nl/artikelen/contactgegegevens-regioadviseurs-zorg-veiligheid


 

- De begroting is maximaal € 20.000,- inclusief btw. 
 
Tijdpad 
Na indiening van uw aanvraagformulier ontvangt u binnen 3 weken een reactie van ZonMw. 31 
december 2023 sluit deze regeling. Dan wordt bepaald of deze regeling aanvullend wordt opengesteld 
voor regio’s of hotspots die nog geen aanspraak hebben gemaakt op de startfinanciering.  
 
Van toepassing zijnde voorwaarden  

• Op de te verlenen opdracht zijn de Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van 
opdrachten tot het verrichten van Diensten 2018 (ARVODI 2018) van toepassing (zie bijlage). 
Eventuele opmerkingen en vragen over de voorwaarden die op deze opdracht van toepassing 
zijn, dient u zo spoedig mogelijk door te geven (doch in ieder geval vóór het indienen van uw 
aanvraagformulier) aan de contactpersoon zoals vermeld in deze uitnodiging.  

• Eventueel door u gehanteerde (algemene) voorwaarden zijn voor deze opdracht niet van 
toepassing.  

• Aan deze uitnodiging kunt u geen rechten ontlenen op vergoeding van offertekosten of op het 
verkrijgen van de opdracht.  

• ZonMw kan deze regeling (tijdelijk) opschorten en/ of intrekken. U heeft in een dergelijke 
situatie geen recht op vergoeding van gemaakte kosten voor het opstellen van dit 
aanvraagformulier.  

• Door het indienen van een aanvraagformulier verklaart u te voldoen aan de in deze regeling 
gestelde eisen en akkoord te gaan met alle hierin gestelde voorwaarden en condities.  

 
Bijlagen  

A. Aanvraagformulier  
B. Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van 

Diensten 2018 (ARVODI 2018)  
C. Algemene Rijksinkoopvoorwaarden 2018 (ARIV 2018) 

 
Heeft u vragen?  
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Merel Keizer of Lisanne Hogema 
(programmamanagers) via telefoonnummer 070 349 54 70 of door te mailen naar 
gripoponbegrip@zonmw.nl.  
 
Klachtenregeling  
Klachten met betrekking tot deze aanbesteding/opdracht kunt u sturen naar 
klachtenmeldpuntinkoop@zonmw.nl. 
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