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Subsidieoproep: Gewoon Bijzonder

DOEL PROGRAMMA
Het programma Gewoon Bijzonder heeft tot doel kennis te ontwikkelen, te bundelen en toe te passen
op de thema’s gezondheid, gedrag en participatie, ten behoeve van mensen met een verstandelijke
beperking, meervoudige beperking of niet-aangeboren hersenletsel. Dit alles om ervoor te zorgen dat
mensen met een beperking met grotere zelfstandigheid en meer zeggenschap kunnen functioneren in
de samenleving.
Een tweede doel van het programma is om een duurzame kennisinfrastructuur op te bouwen in
Nederland waarmee zorg, onderzoek, onderwijs en beleid nauw met elkaar samenwerken. Deze
landelijke infrastructuur bestaat uit relevante netwerken die werken aan innovatie en kwaliteit van zorg
en ondersteuning voor mensen met een beperking. Een relevant netwerk is een duurzaam
samenwerkingsverband. Hierin participeren in ieder geval één of meer onderzoeksgroepen die actief
zijn op het domein van het programma, organisaties voor zorg en welzijn en organisaties voor en van
mensen met een beperking of hun mantelzorgers. Ook heeft een netwerk verbindingen met
opleidingen (mbo, hbo en wo). Afhankelijk van de inhoud en doelgroep moet het netwerk andere
relevante partners betrekken. De netwerken werken samen met het Kennisplein Gehandicaptensector
om kennis landelijk te bundelen en te verspreiden.

DOEL SUBSIDIEOPROEP
De huidige subsidieoproep richt zich op de doelgroep mensen met een ernstig meervoudige
beperking (EMB) en hun familie en vrienden. De definitie op de website van het platform EMG
wordt gehanteerd (zie www.platformemg.nl/algemeen/over-emb/personen-met-emb/).
Aanleiding voor deze oproep is dat mensen met EMB op alle terreinen van het dagelijkse leven en
gedurende de hele dag (bijna) volledig afhankelijk zijn van anderen. Uiteraard hebben mensen met
EMB, net als ieder ander, recht op een zo optimaal mogelijke ontwikkeling maar zijn zij niet zelfstandig
in staat om de wereld te ontdekken en ervaringen op te doen. Daartoe hebben zij de relatie met
anderen nodig. Veelal moet hun familie, maar ook zorgprofessionals, de wereld naar hen toe brengen;
begrijpelijk en veilig maken, maar ook spannend en uitdagend. Om dit voor elkaar te krijgen en
mensen met EMB beter te begrijpen en te ondersteunen is wetenschappelijke- en ervaringskennis
nodig op vele gebieden.
Daarnaast zijn mensen met EMB kwetsbaar en hebben een sterk verhoogd risico op meerdere
gezondheidsproblemen tegelijk. Diagnostiek en behandeling worden bemoeilijkt doordat iemand met
EMB zelf niet met woorden kan aangeven wat hem mankeert.
In deze subsidieronde kan een relevant netwerk een subsidieaanvraag indienen voor een set van
verschillende onderzoeken/projecten gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg en
ondersteuning en het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met EMB en hun familie en
vrienden. Die set moet bestaan uit onderling samenhangende projecten die zich richten op
ontwikkeling van kennis en op toepassing van kennis.
 Projecten gericht op kennisontwikkeling. Het betreft onderzoeksprojecten waarbij de focus ligt op
nieuw onderzoek naar de thema’s gezondheid, gedrag en participatie of een combinatie hiervan.
 Projecten gericht op doorontwikkeling, verspreiding en toepassing van kennis, producten en/of
innovaties. Het betreft ontwikkelprojecten die gericht zijn op het toepasbaar maken van resultaten
uit onderzoek en/of reeds bestaande, vaak impliciete, kennis (rond de thema’s) met het oog op
vernieuwing en verbetering van zorg en ondersteuning aan mensen met EMB en hun familie en
vrienden. Daarnaast betreft het ook implementatieprojecten die gericht zijn op het daadwerkelijk
gebruik van kennis in de praktijk.
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RANDVOORWAARDEN
Wie kan aanvragen
ZonMw roept professionals in onderzoek, zorg, welzijn, onderwijs, (vertegenwoordigers van) mensen
met EMB, familie en vrienden, en eventuele andere relevante partners op om in gezamenlijkheid een
projectidee in te dienen. Het samenwerkingsverband vormt een netwerk waarin praktijkgericht
onderzoek plaatsvindt naar de kwaliteit van zorg en ondersteuning en de kwaliteit van leven voor
mensen met EMB en hun familie en vrienden. Natuurlijk wordt samenwerking met andere partijen,
zoals gemeenten en/of zorgverzekeraars (voor zover relevant), toegejuicht.
In het projectidee dient het samenwerkingsverband duidelijk te worden beschreven. Vervolgens wordt
bij de uitgewerkte subsidieaanvraag het samenwerkingsverband gespecificeerd in een
samenwerkingsovereenkomst.

Welk bedrag kan aangevraagd worden
Voor deze subsidieronde is een budget van € 800.000,- beschikbaar. Eén netwerk kan maximaal
€ 400.000,- aan financiering aanvragen. De programmacommissie voorziet maximaal vier
projectideeën van een positief advies. Het streven is om uiteindelijk twee netwerken van financiering
te voorzien.
De subsidie is bedoeld voor de uitvoering van een set samenhangende projecten door een netwerk.
De coördinatiekosten voor het netwerk dienen door de partijen zelf te worden gedragen in de vorm
van personele inzet of andere financiële bijdragen. Co-financiering dient inzichtelijk gemaakt te
worden. Dit houdt in dat u alle kosten opvoert en aangeeft voor welke kosten u subsidie aanvraagt bij
het programma Gewoon Bijzonder en op welke wijze de overige kosten worden gedekt. Dit
verantwoordt u ook in de eindafrekening.

BEOORDELINGSCRITERIA
Uw aanvraag moet naast de gebruikelijke kwaliteits- en relevantiecriteria van ZonMw, zoals
beschreven in de procedures ZonMw, voldoen aan enkele specifieke criteria voor deze oproep,
waaronder criteria voor het netwerk en enkele aanvullende relevantiecriteria.

Netwerk criteria
U dient aan te geven hoe het netwerk eruit ziet en waarom de samenstelling van dit netwerk relevant
is voor het programma. Hierbij zijn de volgende punten van belang:
- Geef duidelijk aan of er sprake is van een reeds bestaand samenwerkingsverband of dat het om
een nieuw samenwerkingsverband gaat.
- Licht toe hoe het projectteam is samengesteld, hoe deelnemers elkaar hebben leren kennen, hoe
ze willen gaan samenwerken in het project en hoe ze duurzaamheid van het netwerk tot stand
willen brengen.
- Geef aan hoe de bestaande kennis van de verschillende teamleden wordt samengebracht.
- De samenwerkingspartners in het relevante netwerk zijn gedurende het gehele traject betrokken
en dienen aan te tonen dat zij bereid zijn hierin te investeren in de vorm van personele inzet of
financiële bijdragen.
Indien de kwaliteit van het netwerk voldoende is, beoordeelt ZonMw de relevantie en kwaliteit van de
set van projecten die door het netwerk wordt voorgesteld.
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Relevantiecriteria
Naast de gebruikelijke relevantie- en kwaliteitscriteria van ZonMw moeten projectideeën en
subsidieaanvragen voldoen aan onderstaande eisen.
- Projecten moeten zich inhoudelijk richten op één van de drie hoofdthema’s van het programma:
gezondheid, gedrag of participatie, of een combinatie van deze thema’s. Dit houdt in dat
aanvragen op het gebied van gedragswetenschappelijk en medisch onderzoek en op het gebied
van participatie van mensen met een beperking voor financiering in aanmerking komen.
- Projecten moeten leiden tot kennis of producten die direct toepasbaar zijn in de zorg en
ondersteuning voor mensen met EMB en hun familie en vrienden.
- Participatie van de doelgroep zelf (of hun familie en vrienden) is een belangrijke voorwaarde:
o beschrijf op welke wijze de doelgroep (in dit geval waarschijnlijk familie en vrienden van
mensen met EMB) in de verschillende (fasen van de) projecten worden betrokken. Geef
aan hoe dit extra aandacht blijft krijgen tijdens het gehele traject. Voor tips hieromtrent zie
bijlage 1: participatief onderzoek. Als u van mening bent dat in uw netwerk en uit te
voeren projecten de doelgroep zelf, of hun familie en vrienden, niet betrokken kan
worden, dient u hiervoor goede argumenten aan te voeren.
o voor de uitvoering van de projecten wordt, in opdracht van ZonMw, een speciaal “op
maat” coachingstraject (de CABRIO-training) ontwikkeld om participatie van mensen met
een beperking en hun familie en vrienden binnen onderzoeken te bevorderen. Deze
coaching is zowel bedoeld voor ervaringsdeskundigen als voor onderzoekers en wordt
ontwikkeld vanuit het project 'Samen werken, samen leren'. Wij zouden graag zien dat u
nagaat in hoeverre u gebruik kunt maken van deze “op maat” coaching. U kunt hiervoor
contact opnemen met Sofie Sergeant via sofie.sergeant@disabilitystudies.nl
o Het project ‘Samen werken, samen leren’ evalueert tevens hoe in de projecten wordt
vormgegeven aan participatie. Daarmee zal uw netwerk, naast dat deze zelf onderzoek
uitvoert, eveneens “object” van onderzoek zijn.
- Gegevensverzameling dient plaats te vinden met gebruikmaking van de Minimale Dataset (MDS)
van het programma Gewoon Bijzonder (bijlage 2: minimale dataset). Als u dit niet doet, dient u
dit te beargumenteren.
- Een voorstel voor het landelijk verspreiden van de resultaten van het netwerk maakt onderdeel uit
van het projectplan. Hierbij zoekt u samenwerking met het Kennisplein Gehandicaptensector. Ook
draagt het netwerk actief bij aan het doorontwikkelen en toegankelijk maken van reeds bestaande,
vaak impliciete, kennis. Deze kennis is van grote waarde en kan via het Kennisplein
Gehandicaptensector ontsloten worden. Denk hierbij aan activiteiten zoals werkplaatsen en
kennisbundels.
Meer informatie over relevantiecriteria vindt u op www.zonmw.nl/relevantiecriteria.
Meer informatie over kwaliteitscriteria vind u in de procedurebrochure.

PROCEDURE & TIJDPAD
Houdt bij het schrijven van de subsidieaanvraag rekening met de volgende punten:
 Projectideeën uitsluitend in het Nederlands. Ook levert u een ‘makkelijk lezen’ samenvatting aan.
Hiervoor maakt u gebruik van het opgestelde format (bijlage 3: format makkelijk lezen
samenvatting).
 Reserveer in uw begroting geld voor participatie.
 Reserveer in uw begroting minimaal 5% van uw projectbudget voor communicatie en
implementatie.
 Bij het projectidee kunnen geen bijlagen aan ProjectNet worden toegevoegd. De ‘makkelijk lezen’
samenvatting dient u apart, per email, toe te sturen aan gewoonbijzonder@zonmw.nl.
 Bij de uitgewerkte subsidieaanvraag (dus nog niet bij het projectidee) is het verplicht een
samenwerkingsovereenkomst in te dienen die getekend is door alle partijen die deelnemen in het
netwerk.
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Bij de uitgewerkte subsidieaanvraag (dus nog niet bij het projectidee) is het verplicht een
uitgebreide begroting toe te voegen. Het aangegeven budget in uw projectidee is in principe
bepalend voor het aan te vragen budget in de uiteindelijke subsidieaanvraag, tenzij op aanwijzing
van ZonMw de subsidieaanvraag substantieel gewijzigd wordt (het totale bedrag mag in elk geval
niet meer zijn dan 15% boven het bedrag van het projectidee, en mag het maximaal aan te vragen
bedrag van € 400.000,- niet overschrijden).
Bij de uitwerking naar definitieve subsidieaanvraag kunt u eventueel het verzoek krijgen deze in
het Engels in te dienen.
Projectideeën en uitgewerkte subsidieaanvragen dienen te voldoen aan de Algemene
subsidiebepalingen. Op de pagina voorwaarden en financiën vindt u ook informatie over de METC
/ CCD en de Code Openheid Dierproeven en de Code Biosecurity.
De uiterlijke startdatum van de set van projecten is 1 januari 2019
De looptijd is maximaal 4 jaar.

Beoordelingsprocedure
Deze subsidieronde bestaat uit twee fasen: een projectidee en een uitgewerkte subsidieaanvraag. De
uiterste indiendatum voor projectideeën is 12 december 2017 om 14.00 uur. Projectideeën kunnen
uitsluitend worden ingediend via Projectnet, het elektronisch aanvraagsysteem van ZonMw (zie
www.zonmw.nl onder Subsidie). De ‘makkelijk lezen’ samenvatting dient u apart, per email, te sturen
aan gewoonbijzonder@zonmw.nl
Beoordeling projectidee
De projectideeën worden beoordeeld door de programmacommissie Gewoon Bijzonder op kwaliteit
van het netwerk, op relevantie van de set samenhangende projecten en globaal op wetenschappelijke
kwaliteit van de set van projecten. Passendheid binnen de programmadoelstellingen maakt onderdeel
uit van de relevantiecriteria. Indieners krijgen begin februari 2018 een positief of negatief advies om
het projectidee uit te werken tot een subsidieaanvraag.
Beoordeling uitgewerkte subsidieaanvragen
De uitgewerkte subsidieaanvragen worden door de programmacommissie beoordeeld op kwaliteit van
het netwerk, passendheid binnen de voorwaarden en doelstellingen voor deze oproep, de
programmadoelstellingen, op relevantie van de set samenhangende projecten en op
wetenschappelijke kwaliteit van de set van projecten. Bij de beoordeling van de kwaliteit van de set
van projecten in de uitgewerkte aanvragen laat de programmacommissie zich ook adviseren door
externe referenten.
Beoordeling door klankbordgroep
Bij de beoordeling van zowel projectideeën als subsidieaanvragen laat de programmacommissie zich
adviseren door een klankbordgroep. Hun advies weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. De
klankbordgroep, bestaande uit cliënten en hun vertegenwoordigers, dient de voorstellen goed te
kunnen beoordelen. Daartoe dient de ‘makkelijk lezen’ samenvatting. In deze samenvatting (gebruik
hiervoor het format) dient, in makkelijk leesbare taal, ten minste informatie te staan over het belang
van het onderzoek, belasting van c.q. risico voor de deelnemers, betrokkenheid van de
eindgebruikers. Op grond van deze informatie beoordeelt de klankbordgroep de relevantie van de set
van projecten.
Prioritering
Bij de beoordeling van de projectideeën en subsidieaanvragen wordt allereerst gekeken naar de
kwaliteit van het netwerk. Deze kan voldoende of onvoldoende zijn. Om voor honorering in
aanmerking te komen dient een projectidee of uitgewerkte subsidieaanvraag minimaal de beoordeling
voldoende te hebben voor wat betreft de kwaliteit van het netwerk. Als de kwaliteit van het netwerk
onvoldoende is, komt het netwerk sowieso niet in aanmerking voor financiering.
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Na een voldoende beoordeling van de kwaliteit van het netwerk, wordt de set van samenhangende
projecten van dat netwerk beoordeeld op relevantie en wetenschappelijke kwaliteit. Bij prioritering van
zowel de projectideeën als de uitgewerkte subsidieaanvragen zal de relevantiebeoordeling zwaarder
wegen dan de kwaliteitsbeoordeling van de set van projecten. Het projectidee (en in tweede instantie
de subsidieaanvraag) moet minimaal de kwalificatie voldoende relevant en goede kwaliteit hebben
gekregen om voor honorering in aanmerking te komen.
Voor de prioritering wordt gebruik gemaakt van onderstaande prioriteringsmatrix.
kwaliteit

zeer goed

goed

voldoende

onvoldoende

zeer relevant

1

2

5*

-

voldoende relevant

3

4

6*

-

onvoldoende
relevant

-

-

-

-

relevantie

* Komt in principe niet voor honorering in aanmerking, tenzij er budget over is en de kwaliteit van het voorstel wordt verbeterd.

Tijdpad
Deadline indienen projectidee
Ontvangst advies commissie
Deadline indienen uitgewerkte subsidieaanvraag
Ontvangst commentaar referenten
Deadline indienen wederhoor
Besluit
Uiterlijke startdatum

12 december 2017 om 14.00 uur
3 februari 2018
13 maart 2018 om 14.00 uur
Uiterlijk 4 april 2018
18 april 2018
Uiterlijk 1 juni 2018
1 januari 2019

INDIENEN
Indiening (via ProjectNet)
Aanvragen kunnen uitsluitend en conform de richtlijnen worden ingediend via het elektronisch
indiensysteem van ZonMw (ProjectNet). Sluitingsdatum voor het indienen is 12 december 2017 om
14.00 uur.

TIPS



Als u nog niet eerder met ProjectNet heeft gewerkt moet u zich eerst aanmelden als 'Nieuwe
gebruiker'. Zie de handleiding om een account aan te maken.
Zie voor meer informatie de toelichtingen in ProjectNet

Wij raden u aan om, voordat u uw aanvraag digitaal indient, een PDF van uw aanvraag uit te printen
en na te lopen op onregelmatigheden. Vooral als u uw aanvraag eerst in Word heeft opgesteld en
vervolgens naar ProjectNet heeft gekopieerd kan het voorkomen dat sommige tekens (zoals
aanhalingstekens) niet goed worden omgezet. U kunt dit in ProjectNet zelf corrigeren.

Inhoudelijke vragen
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Linda Gerth, programmasecretaris, tel: 0703495230, e-mail: gerth@zonmw.nl
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Technische vragen
Bij technische vragen over het gebruik van het elektronisch indiensysteem van ZonMw (ProjectNet)
kunt u contact opnemen met de servicedesk: maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur, via
telefoonnummer 070 349 51 78, of via e-mail projectnet@zonmw.nl. Vermeld in uw e-mail uw
telefoonnummer zodat wij u eventueel kunnen terugbellen.

Downloads en links:




Subsidiebepalingen
Procedurebrochure aanvragers
Begroting (ZonMw format of aangepast format)

Overige bijlagen subsidieoproep
Bijlage 1: participatief onderzoek (werkpakket C)
Bijlage 2: minimale dataset (MDS)
Bijlage 3: format ‘makkelijk lezen’ samenvatting
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