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3501 AA UTRECHT 

Onderwerp 

Subsidiebesluit over dossiernummer 10270032021301

Geachte mevrouw Krul, 

ZonMw heeft een besluit genomen over uw subsidieaanvraag ‘Measuring 
communicative participation by PROMs in speech and language therapy’.  
In deze brief vindt u ons besluit en leest u wat u van ons kunt verwachten. 
Daarnaast leest u wat wij van u verwachten. 

Besluit  
ZonMw besluit tot honorering van uw subsidieaanvraag, onder opschortende 
voorwaarde van het tot stand komen van een door ZonMw geaccepteerde 
samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van het project. Indien ZonMw 
de samenwerkingsovereenkomst niet accepteert, kan geen subsidie verleend 
worden.  

In overeenstemming met de door u ingediende begroting, ontvangt u een 
subsidie van maximaal € 597.775,- voor de duur van maximaal 48 maanden. 
Dit bedrag is inclusief eventuele btw. 

Onderbouwing besluit 
De beoordelingscommissie van het programma Paramedische Zorg heeft 
positief geadviseerd over uw aanvraag. Het advies van de commissie is naar 
het oordeel van ZonMw op zorgvuldige wijze tot stand gekomen. ZonMw heeft 
dit advies overgenomen en haar besluit hierop gebaseerd. 

De subsidieaanvraag is beoordeeld op relevantie en kwaliteit voor het 
programma en de subsidieoproep Uitgewerkte aanvragen beantwoorden 
kennisvragen kennisagenda Logopedie. 

Oordeel over relevantie 
De commissie heeft het volgende oordeel over de relevantie van uw 
subsidieaanvraag: Zeer relevant.  
Het relevantieoordeel is op de volgende argumenten gebaseerd: 

- In uw project wordt volgens de PROMIS-methodiek een valide en
betrouwbare verzameling van toegankelijke vragen over
communicatieve participatie ontwikkeld, toegepast en geïntegreerd in
het logopedisch methodisch handelen. Dit sluit goed aan op de
geprioriteerde kennisvragen uit de kennisagenda Logopedie.
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- Daarnaast levert uw project relevante kennis en inzichten op die
betrekking hebben op de eerstelijnszorg.

- U onderzoekt een maatschappelijk relevante doelgroep binnen de
logopedie, namelijk mensen met spraak- en taalproblemen. Dit is helder
in uw projectvoorstel beschreven. Het patiëntenpanel vindt uw project
zeer patiëntgericht, omdat u de problemen van de patiënt centraal stelt
en dat als uitgangspunt neemt voor een verbetering in de therapie. De
rol van de patiënt is helder beschreven in uw projectvoorstel.

- De commissie is enthousiast over de organisatiestructuur, de inbedding
van de  beroepsvereniging en de samenwerking met 1 universiteit en
2 hogescholen. Door de samenwerking met de universiteit en
hogescholen is het onderwijs nauw betrokken. Door het ontwikkelen
van de PROM wordt een wetenschappelijke basis gelegd voor verder
onderzoek en voor verbetering van de zorg binnen de logopedie.

Oordeel over kwaliteit 
De commissie heeft het volgende oordeel over de kwaliteit van uw 
subsidieaanvraag: Goed.  
Dit oordeel is gebaseerd op uw aanvraag en de beoordeling door referenten en 
het wederhoor. Het kwaliteitsoordeel is op de volgende argumenten gebaseerd: 

- De referenten hebben uw voorstel beoordeeld met een goed (1x),
voldoende (2x) en matig (1x). De onderzoeksvraag, doelstellingen en
plan van aanpak zijn goed uitgewerkt, waarin ook alternatieven worden
verkend en benoemd. De onderbouwing van de huidige situatie is
helder. De praktiserend logopedist wordt in alle fases van het
onderzoek actief betrokken. De werkpakketten sluiten goed op elkaar
aan en er is veel aandacht voor het incorporeren van het
patiëntenperspectief en bruikbaarheid door alle fases heen.

- Ter aanvulling heeft de commissie enige zorg over de implementatie,
omdat de implementatie van een eerder ontwikkelde PROM niet
succesvol is gebleken. Het is onduidelijk wat de reden daarvan is. De
commissie is daarom van mening dat de implementatie extra aandacht
dient te krijgen. In uw begroting is voor implementatie per jaar
€ 11.000,- beschikbaar, wat de commissie onvoldoende lijkt naar
aanleiding van de implementatieproblemen van de eerder ontwikkelde
PROM. De commissie ontvangt hierover graag extra toelichting voor de
start van het project, zie het kopje ‘Specifieke voorwaarden en
aandachtspunten’.

Regelgeving en algemene voorwaarden 
Op dit besluit is de volgende regelgeving van toepassing: 

- De Algemene Wet Bestuursrecht
- De Algemene subsidiebepalingen ZonMw. U kunt deze nalezen op:

www.zonmw.nl/subsidievoorwaarden
- Procedurebrochure voor aanvragers. De brochure kunt u downloaden

op:
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/hoe-werkt-subsidie-aanvragen.
Bij punt 17 t/m 21 van de brochure leest u wat er gedurende het project
van u wordt verwacht.

Specifieke voorwaarden en aandachtspunten 
Opschortende voorwaarde - Samenwerkingsovereenkomst 
Met de samenwerkingspartijen stelt u een samenwerkingsovereenkomst op. 
Gebruik hiervoor bij voorkeur format ‘verkorte versie’ op de website van ZonMw. 
De samenwerkingsovereenkomst dient, zonder reeds ondertekend te zijn, aan 
ZonMw voorgelegd te worden voor acceptatie.  

http://www.zonmw.nl/subsidievoorwaarden
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/hoe-werkt-subsidie-aanvragen
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/cofinanciering/juridische-aspecten-bij-samenwerken/
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Na acceptatie door ZonMw dient de overeenkomst getekend te worden door 
alle betrokken partijen en vóór de formele start van het project aan ZonMw te 
worden toegestuurd. Wij zien de samenwerkingsovereenkomst graag z.s.m. en 
binnen 3 maanden tegemoet via paramedischezorg@zonmw.nl. Uw project 
kan niet van start gaan voordat de samenwerkingsovereenkomst door ZonMw is 
geaccepteerd. De startdatum van het project kan dan ook niet eerder zijn dan 
de datum bij de laatste handtekening op de overeenkomst. 

De overeenkomst wordt beoordeeld op conformiteit aan het toepasselijke 
Europese staatssteunrecht en de algemene subsidiebepalingen van ZonMw. 
ZonMw is als zelfstandig bestuursorgaan gehouden zich een eigen oordeel te 
vormen met betrekking tot het risico op het verlenen van onrechtmatige 
staatssteun. Acceptatie door ZonMw van de consortiumovereenkomst ontslaat 
de subsidieontvanger niet van zijn eigen verantwoordelijkheid ter zake van het 
voorkomen van schending van het Europese staatssteunrecht.   

Toelichting op implementatie  
Voor de start van het project ontvangt ZonMw graag een nadere toelichting hoe 
de implementatie van de PROM in uw project wordt vormgegeven. Dit hoeft 
geen volledig implementatieplan te zijn, maar u geeft wel nader weer, met het 
oog op eerdere pogingen, op welke wijze u tracht de implementatie van deze 
PROM te laten slagen. Tijdens de jaarlijkse voortgangsrapportage wordt u 
tevens gevraagd ZonMw hierover op de hoogte te houden. ZonMw ontvangt 
graag binnen 6 weken na de verzenddatum van deze brief uw toelichting.  
U kunt de toelichting per e-mail aanleveren via paramedischezorg@zonmw.nl. 

Open science - Datamanagement 
Om data uit uw project ook in de toekomst herbruikbaar te laten zijn, dient u een 
datamanagementplan op te stellen. Informatie over hoe u dat moet doen, vindt 
u op de ZonMw website via www.zonmw.nl/en/research-and-results/fair-data-
and-data-management/data-management-in-your-project/. Volg vanaf deze link
de stappen in de procedure. 

Dien uiterlijk 3 maanden na verzenddatum van deze brief uw 
datamanagementplan en (voorlopige) kerngegevens in. Beide kunt u sturen 
naar paramedischezorg@zonmw.nl. Indien u geen dataverzameling opbouwt, 
kunt u dat melden bij het programmateam. 

Open science - Open access 
Alle publicaties die voortkomen uit wetenschappelijk onderzoek dat geheel of 
gedeeltelijk door ZonMw gesubsidieerd is dienen direct (zonder embargo) Open 
Access beschikbaar gesteld te worden, overeenkomstig met het ZonMw Open 
Access beleid.  

Aan een door ZonMw verleende subsidie is de uitdrukkelijke voorwaarde 
verbonden dat (tenzij in de subsidieoproep anders is bepaald) op de 
auteursversie van alle toekomstige publicaties voortkomend uit een ZonMw 
subsidie een onherroepelijke, niet-exclusieve CC BY licentie van toepassing is. 
U dient van het bestaan van deze licentie melding te maken aan elke partij met 
wie u in overleg treedt omtrent publicatie van (een deel van de) 
projectresultaten. ZonMw is te allen tijde gerechtigd aan derden melding te 
maken van deze licentie. Voor meer informatie over het ZonMw Open Access 
beleid zie: www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/open-science-fair-data/open-access/. 

U dient te rapporteren over uw publicaties in ProjectNet en het voortgangs- en 
eindverslag. 

mailto:paramedischezorg@zonmw.nl.
http://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Corporate/Algemene-subsidiebepalingen-ZonMw_per_1_juli_2013.pdf
mailto:paramedischezorg@zonmw.nl
http://www.zonmw.nl/en/research-and-results/fair-data-and-data-management/data-management-in-your-project/
http://www.zonmw.nl/en/research-and-results/fair-data-and-data-management/data-management-in-your-project/
mailto:paramedischezorg@zonmw.nl
http://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/open-science-fair-data/open-access/
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Indien u Open Access publicatiekosten heeft opgenomen in de projectbegroting 
dient u t.z.t. de naam van het journal en een bewijs van betaling Article 
Processing Charges te mailen naar paramedischezorg@zonmw.nl en 
openscience@zonmw.nl. 

Kennisbenutting 
ZonMw wil weten wat er met de resultaten van uw project gebeurt. Geef in de 
voortgangsverslagen aan met wie u samenwerkt en welke verspreiding- en 
implementatieactiviteiten u onderneemt. Geef aan of de resultaten direct 
geïmplementeerd worden in de praktijk. Spelen de resultaten een rol bij het 
maken van beleid, onderwijs, een volgende stap in een wetenschappelijke 
carrière of vormen de resultaten een basis voor een nieuw project? U bent 
verplicht om ZonMw tot 4 jaar na afronding via ProjectNet te informeren over 
het gebruik van de resultaten en publicaties.  

Start project 
Het project dient uiterlijk 6 maanden na de verzenddatum van deze brief te 
beginnen. Gaat het project later van start, dan vervalt de honorering van uw 
aanvraag. Hiervan kan alleen in bijzondere gevallen worden afgeweken. 

Toelichting op hoogte subsidiebedrag 
Van de verschillende posten dient bij de eindafrekening een specificatie te 
worden aangeleverd. 

Betaling van de subsidie 
De subsidie zal via voorschotbedragen aan u worden overgemaakt. De 
betalingen zijn afhankelijk van de ontvangst en goedkeuring van 
voortgangsverslagen en de eindverantwoording van uw project. Als er aan alle 
door ZonMw gestelde voorwaarden is voldaan, ontvangt u rond de startdatum 
van het project het eerste voorschot. 

Eindverantwoording  
Binnen 13 weken na afloop van uw project dient u een eindverantwoording in. 
Dit is een inhoudelijk eindverslag en de financiële eindverantwoording. De 
financiële verantwoording dient een specificatie van de verschillende posten te 
bevatten. Na ontvangst en goedkeuring van de eindverantwoording vindt de 
definitieve subsidievaststelling en afrekening plaats op basis van werkelijk 
gemaakte kosten. 

Tussentijdse wijzigingen 
Als er tussentijds iets in uw plan of uw organisatie verandert, dient u dit bij ons 
te melden. Verandering in de opzet, planning, begroting of organisatie kunnen 
gevolgen hebben voor uw subsidie. Pas na goedkeuring door ZonMw zijn 
eventuele wijzigingen toegestaan. 

Wat verwachten wij nu van u? 
ZonMw kan u een voorschot voor de eerste periode van uw project verstrekken. 
Hiervoor dient u binnen 4 weken na de verzenddatum van deze brief: 

 Bijgevoegd meldingsformulier ingevuld retour te sturen.

 Een Nederlandse publiekssamenvatting in ProjectNet in te vullen
(maximaal 1000 tekens, inclusief spaties). ZonMw publiceert alle
gehonoreerde projecten op haar website met een Nederlandse
samenvatting in eenvoudige taal. Deze is bedoeld voor een breed
geïnteresseerd publiek met verschillende achtergronden. Zie de
schrijfwijzer op http://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/logo-huisstijl.

mailto:paramedischezorg@zonmw.nl
mailto:openscience@zonmw.nl
http://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/logo-huisstijl
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Vragen  
Heeft u vragen? Benader dan uw contactpersoon: Elke van Vliet. Dat kan via 
e-mail: paramedischezorg@zonmw.nl of via telefoonnummer: 070 349 54 66.
Houd uw dossiernummer bij de hand zodat wij u snel kunnen helpen. Het
oorspronkelijke nummer van uw aanvraag vervalt. Er geldt het nieuwe
dossiernummer: 10270032021301.

Bezwaar of klacht? 
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u uw contactpersoon benaderen. 
Blijft u het oneens, dan kunt u overwegen om een bezwaarschrift in te dienen.  
U moet het bezwaarschrift opsturen binnen 6 weken na de verzenddatum van 
deze brief naar het bestuur van ZonMw, t.a.v. Commissie Bezwaarschriften 
ZonMw, Postbus 93 245, 2509 AE Den Haag.  

Als u ontevreden bent over de wijze waarop ZonMw uw aanvraag heeft 
behandeld, kunt u ons dit laten weten of een klacht indienen. 
Meer informatie vindt u op de ZonMw website via 
www.zonmw.nl/signalerenklagenbezwaarmaken. 

Ik feliciteer u met de honorering van uw subsidieaanvraag en wens u succes bij 
de uitvoering van uw project! 

Met vriendelijke groet, 
namens het bestuur, 

Véronique Timmerhuis 
Algemeen directeur 

Bijlage(n)  

Meldingsformulier start project 

Kopie wordt per mail verzonden aan: 

P.A.M. Gerrits 

mailto:paramedischezorg@zonmw.nl
http://www.zonmw.nl/signalerenklagenbezwaarmaken

