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Datum 

Kenmerk 

Onderwerp 

Dossiernummer 

Titel 

Budgetnummer 

1 januari 2021 

SVB/ KIEM.K20.01.101 
Subsidievaststellingsbesluit inzake aanvraag subsidie KIEM 2020, indieningsronde december 
2020 

KIEM.K20.01.101 

TIPA: Taal en Interactie bij Patiënten met Alzheimer. Het meten van communicatie bij 
patiënten met Alzheimer 

11993 

Geachte heer Pouwels, 

Op 15 oktober 2020 hebben wij, het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA (Regieorgaan 
SIA), onderdeel van NWO, uw subsidieaanvraag ontvangen. Het gaat om het project TIPA: Taal en 
Interactie bij Patiënten met Alzheimer. Het meten van communicatie bij patiënten met Alzheimer 
ingediend voor subsidiëring voor de regeling KIEM 2020, indieningsronde december 2020. 

Wij berichten u dat uw aanvraag is gehonoreerd. 

Procedure 
Uw aanvraag is behandeld en beoordeeld volgens de procedure en de criteria, zoals beschreven in de 
Call for Proposals. 

Beoordeling 
De beoordelingscommissie heeft uw voorstel positief beoordeeld (zie bijlage 1) en heeft positief advies 
over uw aanvraag uitgebracht aan het bestuur van Regieorgaan SIA. 
Het bestuur stelt vast dat de beoordelingsprocedure juist is doorlopen. 
Op basis van het advies van de beoordelingscommissie en de goedgekeurde begroting (zie bijlage 2) 
heeft het bestuur uw aanvraag gehonoreerd. 

Aan het College van Bestuur  
Hanzehogeschool Groningen 
t.a.v. de heer drs. D.J. Pouwels
Postbus 30030
9700 RM GRONINGEN
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Besluit 
Uw aanvraag is toegewezen. 

De subsidie voor de uitvoering van uw project is maximaal € 40.000 voor de periode van 1 april 2021 tot 
en met 30 maart 2022. Het subsidiebedrag is gebaseerd op uw ingediende voorstel en de goedgekeurde 
begroting.  

Cofinanciering 
De totale cofinanciering is 46,17 % van de totale kosten.

Monitoring 
Na afloop van uw project ontvangt Regieorgaan SIA graag een korte rapportage van de bereikte 
resultaten. Het format dat u hierbij kunt gebruiken, wordt in ISAAC beschikbaar gesteld. 

Voorwaarden 
Aan deze toekenning zijn de verplichtingen en voorwaarden verbonden zoals opgenomen in de Call for 
Proposals KIEM 2020, indieningsronde december 2020. 

Betaling 
Uw instelling ontvangt de subsidie op het door u opgegeven IBAN. 
Wij maken het subsidiebedrag uiterlijk 4 weken na de startdatum van uw project over. 
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Contactpersonen 
De contactpersoon bij uw instelling is mevrouw Luinge. 
 
Wilt u meer informatie over dit besluit? Neem dan contact op met Jerry Verschuren, programmamanager 
van deze regeling, via jerry.verschuren@regieorgaan-sia.nl of op telefoonnummer 06 – 22 64 62 55. 
 
 
Hoogachtend,  
 
 
 
 
drs. R.H. Slotman 
directeur 
 
 
 
 
 
Bijlagen: 
1. Beoordeling subsidieaanvraag  
2. Goedgekeurde begroting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De directeur van Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA is bevoegd dit besluit te nemen krachtens een 
mandaat van de Raad van Bestuur van NWO. De Algemene wet bestuursrecht biedt de mogelijkheid om binnen zes weken 
na dagtekening van dit besluit hiertegen met redenen omkleed in bezwaar te gaan bij de Raad van Bestuur van NWO, 
Postbus 93138, 2509 AC Den Haag. Dit besluit dient een bijlage bij uw bezwaarschrift te zijn. Omdat de aanvrager met het 
indienen van een bezwaarschrift een zwaar instrument inzet, wordt u geadviseerd om, alvorens een bezwaar in te dienen, 
eerst contact op te nemen met de programmamanager van de subsidieronde om nadere toelichting te krijgen. Meer 
informatie over de bezwaarschriftenprocedure vindt u op de NWO-website.



Verslag beoordelingscommissie KIEM 2020, 
indieningsronde december 2020 
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BIJLAGE: BEOORDELING SUBSIDIEAANVRAAG 

Subsidieaanvraag 

Dossiernummer: KIEM.K20.01.101 
Projecttitel: TIPA: Taal en Interactie bij Patiënten met Alzheimer 

Het meten van communicatie bij patiënten met Alzheimer 
Hogeschool: Hanzehogeschool Groningen 

Beoordeling per criterium 

Vraagarticulatie Voldoende 
Netwerkvorming Voldoende 
Innovatie Voldoende 
Haalbaarheid projectplan Voldoende 

Toelichting op de beoordeling 

Op basis van de beoordelingscriteria wordt de aanvraag als voldoende beoordeeld. 

De commissie beoordeelt de ‘vraagarticulatie’ als voldoende. De commissie is van mening dat de 
relevantie van de vraag voor de professionals in de praktijk in voldoende mate wordt onderbouwd, 
evenals de relevantie voor de alzheimerpatiënten en de betrokken mantelzorgers. De commissie 
constateert dat de vraagarticulatie deels getriggerd lijkt te zijn door de onderzoekers, maar vervolgens 
in voldoende mate herkend en omarmd is door de praktijk. 

De commissie beoordeelt de ‘netwerkvorming’ als voldoende. De commissie is van mening dat het 
een sterk en relevant regionaal netwerk betreft. De commissie waardeert de inbedding in het 
SPRONG-consortium FAITH. 

De commissie beoordeelt de ‘innovatie’ als voldoende. De commissie constateert dat de inhoudelijke 
innovatie wordt bevorderd door het samenbrengen van verschillende expertisegebieden die nodig zijn 
voor de aanpak van knelpunten rond taal en interactie met alzheimerpatiënten. 

De commissie beoordeelt de ‘haalbaarheid projectplan’ als voldoende. De commissie beoordeelt het 
projectplan als voldoende afgebakend en functioneel en daarmee realiseerbaar. De commissie 
waardeert de wijze waarop tussentijdse reflectie expliciet is meegenomen in de planning. 

Oordeel 

De commissie komt tot een positief oordeel ten aanzien van uw subsidieaanvraag. 



# Bijlage 2: Goedgekeurde begroting
#

Projecttitel
Aanvrager
Call KIEM 2020
Dossiernummer

Specificatie naar organisatie Totale kosten % Cofinanciering in kind % Subsidie en cash cofin. %
Hogescholen 63.305€                    85,20% 23.305€                            67,93% 40.000€                             100,00%
Universiteiten + ov. kennisinstellingen -€                              0,00% -€                                      0,00% -€                                       0,00%
Praktijkpartners 11.000€                    14,80% 11.000€                            32,07% 0,00%
Overige consortiumpartners -€                              0,00% -€                                      0,00% 0,00%
Totaal 74.305€                    100,00% 34.305€                            46,17% 40.000€                             53,83%

Specificatie naar kostensoort Totale kosten % Cofinanciering in kind % Subsidie en cash cofin. %
Loonkosten 71.805€                    96,64% 34.305€                            100,00% 37.500€                             93,75%
Materiële kosten 2.500€                      3,36% -€                                      0,00% 2.500€                               6,25%
Totaal 74.305€                    100,00% 34.305€                            46,17% 40.000€                             53,83%

waarvan:
Aangevraagde subsidie van Regieorgaan SIA 40.000€                             53,83%

In cash cofinanciering van praktijkpartners -€                                   0,00%
In cash cofinanciering van overige organisaties -€                                   0,00%

paraaf akkoord: paraaf akkoord:

N. Karaoglan M. van Altena
Medewerker bedrijfsvoering Businesscontroller
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Begroting

TIPA (Taal en interactie bij patiënten met Alzheimer)
Hanzehogeschool Groningen

KIEM.K20.01.101


