Log in
ProjectNet is een persoonsgebonden systeem. Daarom moet u zich inloggen met een persoonlijke
gebruikersnaam en wachtwoord.
Wanneer u nog nooit met ProjectNet heeft gewerkt dan dient u een account aan te maken.
Account aanmaken
Stap 1:
U gaat naar ProjectNet (https://projectnet.zonmw.nl/) en kiest voor ‘Nieuwe gebruiker’.
U wordt gevraagd een gebruikersnaam op te geven en wachtwoord (beiden mag u zelf bedenken).
Stap 2:
In dit scherm wordt u verzocht uw organisatie te selecteren.
In het 1ste zoekveld vult u de organisatienaam of het eerste deel ervan in.
In het 2e zoekveld vult u de vestigingsplaats van de organisatie in.
Het kan zijn dat uw organisatie niet bij ZonMw geregistreerd is. U krijgt dan de melding ‘Organisatie
onbekend’. U kunt dan gebruik maken van het formulier ‘Organisatie toevoegen’ of een email sturen naar
projectnet@zonmw.nl met het verzoek uw organisatie toe te voegen.
Let op: Zonder organisatie kunt u het aanmaken van een account niet afronden.
Stap 3:
In dit scherm vult u uw eigen persoonsgegevens in. U dient alle met een * gemerkte velden in te vullen en
tussen uw voorletters punten te plaatsen. Tenslotte is het van belang om een correct mailadres in te vullen.
Naar dit mail adres zal ProjectNet uw pincode sturen. De pincode heeft u nodig om een aanvraag in dienen.
Inloggegevens kwijt?
Wanneer u uw wachtwoord en/of pincode bent vergeten kunt u deze eenvoudig opvragen.
U kiest op de homepage van ProjetNet voor ‘Log in’ en in het volgende scherm voor ‘Wachtwoord en/of
pincode vergeten’.
U wordt gevraagd om uw gebruikersnaam op te geven waarna uw wachtwoord en pincode worden
toegestuurd naar het mailadres wat u heeft opgegeven bij het aanmaken van uw account.
Mocht u uw gebruikersnaam ook kwijt zijn dan kunt u contact opnemen met de helpdesk, tel. 070 349 5178.

Hoofdmenu
Nadat u bent ingelogd komt u in uw hoofdmenu.

U vindt hier de opties:
Aanvragen
Gehonoreerde projecten
Account
Machtigingen
Uitloggen

Aanvragen
U kiest voor ‘Aanvragen’ wanneer u een nieuwe aanvraag wilt indienen of wanneer u verder wilt werken
aan een nog niet ingediende aanvraag.

Overzicht aanvragen:
Onder ‘Uw aanvragen’ vindt u alle aanvragen die nog niet zijn ingediend en alle ingediende aanvragen.
U vindt hier GEEN gehonoreerde aanvragen.
Uw aanvragen:
Aan de rechterzijde van het scherm ziet u de status van de aanvraag.
Niet ingediend
Ingediend + datum en tijdstip indiening
Deadline verstreken
Een nog niet ingediende aanvraag krijgt automatisch een aanvraagnummer nadat het 1ste tabblad van de
aanvraag (Algemene Projectgegevens) is gevuld en opgeslagen. Bij indiening krijgt de aanvraag een
dossiernummer.
Om verder te werken aan uw aanvraag klikt u op de titel van de aanvraag.

Nieuwe aanvraag:
U kunt op 2 manieren een nieuwe aanvraag starten.
1. Via de subsidiekalender van ZonMw
2. Via ProjectNet -> Nieuwe aanvraag
In de subsidiekalender opent u de oproep waarvoor u een aanvraag wilt indienen.
Helemaal onderaan de pagina vindt u de link naar het juiste formulier (Maak projectidee – Maak
subsidieaanvraag).
Het type formulier is afhankelijk van het programma en de ronde.
ProjectIdee
Vooraanmelding minimaal (toevoegen bijlagen mogelijk)
Vooraanmelding normaal (toevoegen bijlagen mogelijk)
Projectidee (geen bijlagen mogelijk)
Subsidieaanvraag minimaal
Subsidieaanvraag normaal

Gehonoreerde projecten
Wanneer u na het inloggen kiest voor Gehonoreerde projecten komt u in het overzicht van uw gehonoreerde
projecten.

U ziet in dit scherm de status van uw project.
Wanneer u de titel van uw project aanklikt komt u in het ‘Overzicht projectdetails’:
Zie Verslagen, Producten en Publiekssamenvatting voor verdere informatie.

Machtigingen

U kunt iemand machtigen om aan uw aanvraag en/of verslag te laten werken.
U klikt hiervoor in het scherm ‘Gemachtigden’ op de knop ‘Voeg gemachtigden toe’.
De persoon die u machtigt dient WEL over een ProjectNet account te beschikken.
Nadat u de ‘Gebruikersnaam’ van de te machtigen persoon heeft ingevuld klikt u op de knop ‘Zoek’.

Door de persoon te selecteren en te klikken op de knop ‘Machtig’ wordt de persoon toegevoegd aan uw
overzicht van ‘Gemachtigden’.

U selecteert de persoon die u wilt machtigen door erop te klikken.

In dit scherm kunt u aanvinken welke aanvraag en/of verslag de gemachtigde persoon uit uw naam mag
bewerken.

ProjectIdee
Tabblad Project

Alle met een * gemerkte velden zijn verplicht om in te vullen.
Titel (Title):
Een titel kan uit maximaal 3 regels van 255 karakters bestaan.
De velden Programma (Programme), Hoofdprogramma (Top Programme) en Subsidieronde (Subsidy
Round) worden automatisch gevuld. U kunt deze niet wijzigen.
Projecttype (Type of project):
Door te klikken op
opent zich een projecttype keuzelijst. Selecteer het voor u van toepassing zijnde
projecttype. Valt uw aanvraag niet binnen één van de onderstaande categorieën kies dan voor het projecttype
Anders.
Onderzoek
Primair gericht op kennisvermeerdering te realiseren door fundamenteel, strategisch en toegepast
onderzoek.
Ontwikkeling
Primair gericht op ontwikkeling van verbeteringen in de praktijk (bijvoorbeeld ontwikkeling van
preventieprogramma’s, interventies, behandelwijzen, instrumenten, protocollen, vormen van samenwerking)
primair gericht op verspreiden en invoeren van vernieuwingen of veranderingen van bewezen waarde in de
praktijk (bijvoorbeeld de invoering van een preventieprogramma, een nieuwe behandelwijze of een
hulpmiddel in de thuiszorg).
Implementatie
In de praktijk is een project niet altijd scherp in één van deze typen onder te brengen. Een project kán
verschillende doelen hebben. Alle projecten - ook als ze primair gericht zijn op ontwikkeling of

implementatie - resulteren uiteindelijk in kennis, maar veel ontwikkelingsen implementatieprojecten beogen
daarnaast ook het organiseren van draagvlak, samenwerking, gedragsverandering. Uiteindelijk moet kennis
bijdragen aan de invoering van een vernieuwing in zorg of preventie. Sommige projecten passen niet goed in
de genoemde indeling, zoals de uitvoering van de landelijke voorlichtingscampagnes. Andere projecten
passen niet in de indeling omdat zij zich kenmerken door hun specifieke subsidievorm die direct gekoppeld is
aan het programmadoel, zoals bijvoorbeeld:
Subsidies voor apparatuur in programma’s die als doel hebben de onderzoeksinfrastructuur te verbeteren.
Fellowship subsidies (eigen salaris aanvragen) in programma’s die beogen de instroom van jong talent te
bevorderen.
Persoonlijke subsidietoewijzing (geld voor eigen medewerkers aanvragen) in programma’s die beogen de
carrière van talentvolle ervaren onderzoekers te stimuleren.
Fundamenteel onderzoek:
Onderzoek waarvan de vraagstelling voornamelijk wordt bepaald door wetenschapsinterne motieven en dat
primair is gericht op kennisvermeerdering. Het betreft in het algemeen lange termijn onderzoek.
Strategisch onderzoek:
Onderzoek waarbij de concrete vraagstelling kan zijn bepaald door motieven van wetenschapsinterne aard,
maar dat is georiënteerd op praktische toepassing. Het kan ook worden verricht vanuit een meer algemeen
geformuleerd, aan de klinische dan wel maatschappelijke praktijk ontleend, praktisch probleem. Een
belangrijke vorm van strategisch onderzoek is het translationele onderzoek. Dat begrip wordt vooral
gehanteerd voor onderzoek op het grensgebied van fundamenteel onderzoek en klinisch onderzoek. In het
algemeen betreft het middellange termijn onderzoek.
Toegepast onderzoek:
Onderzoek waarvan de vraagstelling voortvloeit uit een specifiek concreet probleem, met als doel praktische
toepassing. Hier gaat het in het algemeen om korte termijn onderzoek.
Anders:
Sommige projecten passen niet in de genoemde indeling, zoals de uitvoering van de landelijke
voorlichtingscampagnes. In dat geval kiest u voor ‘anders’.
Duur van het project (Planned duration in months):
Vermeld hier de looptijd (in maanden) van het project. Bedoeld wordt de periode waarvoor u bij ZonMw
subsidie aanvraagt.
Taal project (Project language):
Standaard worden aanvragen in het Nederlands geschreven tenzij in de oproep wordt aangegeven dat de
aanvraag in het Engels moet worden geschreven.
Geplande startdatum
Vul hier de startdatum in waarop u bij honorering het project wenst te starten (DD-MM-YYYY).
Na invulling en opslaan krijgt Deel 1 – Project (linkerzijde van het scherm) een groen vinkje.

Tabblad Aandachtsgebied

Niet altijd is het tabblad ‘Aandachtsgebied’ beschikbaar. Is het wel beschikbaar dan dient u hier één of
meerdere onderwerpen te selecteren die op uw aanvraag betrekking hebben.
Na invulling en opslaan krijgt Deel 1 – Aandachtsgebied (linkerzijde van het scherm) een groen vinkje.

Tabblad Samenvatting

Bij een ProjectIdee kunt u op het tabblad Samenvatting 1000 karakters invoeren.
U kunt tekst typen en/of plakken vanuit een ander (Word)document. De lettergrootte en het lettertype wordt
automatisch aan de ProjectNet standaard aangepast. U kunt géén gebruik maken van vet, cursief of
onderstreping.
Na invulling en opslaan krijgt Deel 1 – Samenvatting (linkerzijde van het scherm) een groen vinkje.

Tabblad Projectgroep

Een projectgroep kan uit maximaal 10 projectleden bestaan.
U bent verplicht om de volgende 3 projectgroepleden toe te voegen:
1. Projectleider en penvoerder
2. Bestuurlijk verantwoordelijke
3. Hoofdaanvrager
In de voorgaande versies van projectnet was de account houder automatisch de hoofdaanvrager. Dit is nu
niet meer van toepassing. U dient de hoofdaanvrager toe te voegen bijde projectgroep.
U kunt op 2 manieren projectgroepleden toevoegen.

Het volgende scherm dient ingevuld te worden:

Nadat u de organisatie heeft gevonden klikt u op Kies.

Hierna vult u de persoonsgegevens van het projectlid in.

De projectleider en penvoerder is de persoon die inhoudelijk verantwoordelijk is en de dagelijkse leiding
heeft over het project. Bij honorering van de aanvraag is de projectleider en penvoerder de contactpersoon
waarmee ZonMw over de inhoudelijke voortgang van het project correspondeert.
De bestuurlijk verantwoordelijke is de rechtspersoon of natuurlijk persoon die op grond van de statuten
bevoegd of gemachtigd is de organisatie te vertegenwoordigen.
De hoofdaanvrager is de persoon aan wie de subsidie bij honorering wordt toegekend.
Projectgroep (overige leden)
Er is ruimte voor maximaal tien personen. Vermeld de personen die een substantiële bijdrage moeten gaan
leveren aan het voorgestelde project.
Indien een functie binnen de projectgroep nog vacant is, vult u bij functie achter de functieomschrijving
"vacature" in.

Wanneer u kiest voor de optie ‘Kopieer accounthouder gegevens’ worden alle gegevens van de
accounthouder overgenomen. U hoeft dan enkel de velden ‘Functie’ en ‘Rol’ in te vullen.

Na invullen en opslaan krijgt Deel 1 – Projectgroep (linkerzijde van het scherm) een groen vinkje.

Tabblad Begroting

Gevraagde ZonMw bijdrage: het totale bedrag wat u aanvraagt bij ZonMw.
Bijdrage cofinanciers: financiering door co-financiers.
Eigen bijdrage: indien van toepassing
Let op: bedragen dienen ZONDER punten ingevuld te worden.
Na invullen en opslaan krijgt Deel 1 – Begroting (linkerzijde van het scherm) een groen vinkje.

U heeft Deel 1 van uw ProjectIdee afgerond.

Deel 2 bestaat uit de volgende onderdelen:

Tabblad Relevantie

Bij een ProjectIdee kunt u op het tabblad Relevantie 2000 karakters invoeren.
U kunt tekst typen en/of plakken vanuit een ander (Word)document. De lettergrootte en het lettertype wordt
automatisch aan de ProjectNet standaard aangepast. U kunt géén gebruik maken van vet, cursief of
onderstreping.
Bij de beschrijving van de relevantie gaat u in op het belang van het ProjectIdee voor het (deel)programma en
u beschrijft het belang in relatie tot de probleemstelling.
Geef zo concreet en specifiek mogelijk aan wat de verwachte resultaten of opbrengsten zijn.
Maak duidelijk wat het vernieuwende of innovatieve karakter van het ProjectIdee is, qua inhoud en/of qua
aanpak.
Licht toe dat er geen doublures zijn met reeds lopende of verrichte projecten.
Na invullen en opslaan krijgt Deel 2 – Relevantie (linkerzijde van het scherm) een groen vinkje.

Tabblad Doelstelling

Bij een ProjectIdee kunt u op het tabblad Doelstelling 2000 karakters invoeren.
U kunt tekst typen en/of plakken vanuit een ander (Word)document. De lettergrootte en het lettertype wordt
automatisch aan de ProjectNet standaard aangepast. U kunt géén gebruik maken van vet, cursief of
onderstreping.
Bij doelstelling beschrijft u helder, concreet en bondig wat het ProjectIdee beoogt.
Afhankelijk van het type aanvraag: onderzoek, ontwikkeling of implementatie, volgt op de doelstelling een
Vraagstelling of Taakstelling.
Bij een onderzoeksproject resulteert de doelstelling in een concrete en toetsbare vraagstelling.
Bij een ontwikkelings- of implementatieproject mondt de doelstelling uit in een concrete en praktisch
haalbare taakstelling.
Na invullen en opslaan krijgt Deel 2 – Doelstelling (linkerzijde van het scherm) een groen vinkje.

Tabblad Plan van aanpak

Bij een ProjectIdee kunt u op het tabblad Plan van aanpak 7000 karakters invoeren.
U kunt tekst typen en/of plakken vanuit een ander (Word)document. De lettergrootte en het lettertype wordt
automatisch aan de ProjectNet standaard aangepast. U kunt géén gebruik maken van vet, cursief of
onderstreping.
U beschrijft in het Plan van aanpak:
De gekozen aanpak (methoden en analyses) waarmee de beoogde vraag- of taakstelling beantwoord of
gerealiseerd wordt, inclusief de theoretische en/of empirische onderbouwing.
Bij een onderzoeksproject benoemt u - indien van toepassing: de onderzoeksopzet, de studiepopulatie of
databronnen, de omschrijving van de interventie(s), de (primaire en secundaire) uitkomstmaten, de
berekening van de steekproefgrootte en de analyse van de verkregen gegevens.
Bij een ontwikkelingsproject benoemt u - indien van toepassing: op welk eindproduct of resultaat de
ontwikkeling is gericht, de gekozen ontwikkelmethode of interventiestrategie en de theoretische of
empirische onderbouwing van deze keuze, geplande of eerder uitgevoerde pre-test van de interventie of
onderdelen daarvan, vorm van samenwerking en samenwerkingspartners, betrokkenheid van gebruikers of
doelgroepen bij de productontwikkeling, mate waarin de resultaten/producten ook elders bruikbaar zijn, de
proces- en effectevaluatie.
Na invullen en opslaan krijgt Deel 2 – Plan van aanpak (linkerzijde van het scherm) een groen vinkje.

Tabblad Overig

Bij een ProjectIdee kunt u op het tabblad Overig 1000 karakters invoeren.
U kunt tekst typen en/of plakken vanuit een ander (Word)document. De lettergrootte en het lettertype wordt
automatisch aan de ProjectNet standaard aangepast. U kunt géén gebruik maken van vet, cursief of
onderstreping.
Wanneer u al eerder een aanvraag bij een ZonMw programma heeft ingediend dan klikt u op ‘Ja’ en
selecteert u het programma waarbij u een aanvraag heeft ingediend.
Na invullen en opslaan krijgt Deel 2 – Plan van aanpak (linkerzijde van het scherm) een groen vinkje.

Tabblad Programmaspecifiek

Bij een ProjectIdee kunt u op het tabblad Programmaspecifiek 2000 karakters invoeren.
U kunt tekst typen en/of plakken vanuit een ander (Word)document. De lettergrootte en het lettertype wordt
automatisch aan de ProjectNet standaard aangepast. U kunt géén gebruik maken van vet, cursief of
onderstreping.
Wanneer er Programmaspecifieke vragen zijn zult u deze op dit tabblad vinden. Wanneer er geen
Programmaspecifieke vragen zijn dient u in te vullen ‘Niet van toepassing’ om dit onderdeel te kunnen
afronden.
Na invullen en opslaan krijgt Deel 2 – Programmaspecifiek (linkerzijde van het scherm) een groen
vinkje.

U heeft Deel 2 van uw ProjectIdee afgerond.

Deel 3 bevat het volgende onderdeel:

Haalbaarheid

Bij een ProjectIdee kunt u op het tabblad Haalbaarheid 1000 karakters invoeren.
U kunt tekst typen en/of plakken vanuit een ander (Word)document. De lettergrootte en het lettertype wordt
automatisch aan de ProjectNet standaard aangepast. U kunt géén gebruik maken van vet, cursief of
onderstreping.
U vult hier een indruk van de kansen en belemmeringen bij uitvoer van de studie in.
Na invullen en opslaan krijgt Deel 3 – Haalbaarheid (linkerzijde van het scherm) een groen vinkje.

Uw ProjectIdee is nu klaar voor indiening. Aan alle onderdelen is voldaan.

U kunt tijdens het schrijven van uw ProjectIdee (maar ook na indiening ervan) een PDF van uw ProjectIdee
maken. Deze PDF kunt u op uw eigen computer opslaan.
Zolang het ProjectIdee niet is ingediend zal er rechtsboven aan de pagina het woord CONCEPT staan. Na
indiening verandert dit in DEFINITIEF en zal uw ProjectIdee een dossiernummer krijgen.

U klikt op ‘Maak PDF’ en u klikt in het volgende scherm op ‘Aanvraag’.
Aan de linkerzijde van het menu is er nu een optie bijgekomen, namelijk ‘Bekijk PDF’.

Tabblad Indienen ProjectIdee
Wanneer alle onderdelen zijn afgevinkt kunt u uw ProjectIdee indienen.

Bij het aanmaken van uw account heeft u een PIN code ontvangen. Deze PIN code heeft u nodig om uw
ProjectIdee te kunnen indienen.
Wanneer u uw PIN code bent vergeten kunt u deze opvragen door te klikken op de knop:

Uw PIN code wordt per direct gestuurd naar het e-mailadres wat u bij het aanmaken van uw account heeft
opgegeven. ProjectNet verteld u naar welk e-mail adres de gegevens zijn verzonden.

Wanneer u gebruik wenst te maken van een ander e-mailadres kunt u dit instellen via het Hoofdmenu keuze
Account.

Na indiening krijgt u de volgende melding.

Gelijktijdig wordt er een automatisch email gegenereerd en aan u verzonden:
Uw projectidee is succesvol ingediend bij ZonMw via het subsidieaanvraag systeem ProjectNet.
Uw aanvraag wordt nu gecontroleerd op volledigheid. Indien uw aanvraag onvolledig blijkt te zijn, nemen wij
contact met u op.

De gegevens van uw aanvraag:
Aanvraagnummer: 34342
Ingediend d.d.: 29-11-2011 12:00
Programma: Cursusprogramma
Subsidie: Test Projectidee
Titel: Nieuwe aanvraag ProjectIdee
Dossiernummer: 98-00000-97-090

Vooraanmelding – Minimaal
Een Vooraanmelding Minimaal bestaat uit 4 onderdelen.

U kunt tijdens het schrijven van uw Vooraanmelding (maar ook na indiening) een PDF van uw
Vooraanmelding maken. Deze PDF kunt u op uw eigen computer opslaan.
Zolang de Vooraanmelding niet is ingediend zal er rechtsboven aan de pagina het woord CONCEPT staan.
Na indiening verandert dit in DEFINITIEF en zal uw Vooraanmelding een dossiernummer krijgen.

U klikt op ‘Maak PDF’ en u klikt in het volgende scherm op ‘Aanvraag’.
Aan de linkerzijde van het menu is er nu een optie bijgekomen, namelijk ‘Bekijk PDF’.

Tabblad Project

Alle met een * gemerkte velden zijn verplicht om in te vullen.
Titel (Title):
Een titel kan uit maximaal 3 regels van 255 karakters bestaan.
De velden Programma (Programme), Hoofdprogramma (Top Programme) en Subsidieronde (Subsidy
Round) worden automatisch gevuld. U kunt deze niet wijzigen.
Projecttype (Type of project):
Door te klikken op
opent zich een projecttype keuzelijst. Selecteer het voor u van toepassing zijnde
projecttype. Valt uw subsidieaanvraag niet binnen één van de onderstaande categorieën kies dan voor het
projecttype Anders.
Onderzoek
Primair gericht op kennisvermeerdering te realiseren door fundamenteel, strategisch en toegepast
onderzoek.
Ontwikkeling
Primair gericht op ontwikkeling van verbeteringen in de praktijk (bijvoorbeeld ontwikkeling van
preventieprogramma’s, interventies, behandelwijzen, instrumenten, protocollen, vormen van samenwerking)
primair gericht op verspreiden en invoeren van vernieuwingen of veranderingen van bewezen waarde in de
praktijk (bijvoorbeeld de invoering van een preventieprogramma, een nieuwe behandelwijze of een
hulpmiddel in de thuiszorg).
Implementatie
In de praktijk is een project niet altijd scherp in één van deze typen onder te brengen. Een project kán
verschillende doelen hebben. Alle projecten - ook als ze primair gericht zijn op ontwikkeling of
implementatie - resulteren uiteindelijk in kennis, maar veel ontwikkelingsen implementatieprojecten beogen
daarnaast ook het organiseren van draagvlak, samenwerking, gedragsverandering. Uiteindelijk moet kennis
bijdragen aan de invoering van een vernieuwing in zorg of preventie. Sommige projecten passen niet goed in
de genoemde indeling, zoals de uitvoering van de landelijke voorlichtingscampagnes. Andere projecten

passen niet in de indeling omdat zij zich kenmerken door hun specifieke subsidievorm die direct gekoppeld is
aan het programmadoel, zoals bijvoorbeeld:
Subsidies voor apparatuur in programma’s die als doel hebben de onderzoeksinfrastructuur te verbeteren.
Fellowship subsidies (eigen salaris aanvragen) in programma’s die beogen de instroom van jong talent te
bevorderen.
Persoonlijke subsidietoewijzing (geld voor eigen medewerkers aanvragen) in programma’s die beogen de
carrière van talentvolle ervaren onderzoekers te stimuleren.
Fundamenteel onderzoek:
Onderzoek waarvan de vraagstelling voornamelijk wordt bepaald door wetenschapsinterne motieven en dat
primair is gericht op kennisvermeerdering. Het betreft in het algemeen lange termijn onderzoek.
Strategisch onderzoek:
Onderzoek waarbij de concrete vraagstelling kan zijn bepaald door motieven van wetenschapsinterne aard,
maar dat is georiënteerd op praktische toepassing. Het kan ook worden verricht vanuit een meer algemeen
geformuleerd, aan de klinische dan wel maatschappelijke praktijk ontleend, praktisch probleem. Een
belangrijke vorm van strategisch onderzoek is het translationele onderzoek. Dat begrip wordt vooral
gehanteerd voor onderzoek op het grensgebied van fundamenteel onderzoek en klinisch onderzoek. In het
algemeen betreft het middellange termijn onderzoek.
Toegepast onderzoek:
Onderzoek waarvan de vraagstelling voortvloeit uit een specifiek concreet probleem, met als doel praktische
toepassing. Hier gaat het in het algemeen om korte termijn onderzoek.
Anders:
Sommige projecten passen niet in de genoemde indeling, zoals de uitvoering van de landelijke
voorlichtingscampagnes. In dat geval kiest u voor ‘anders’.
Duur van het project (Planned duration in months):
Vermeld hier de looptijd (in maanden) van het project. Bedoeld wordt de periode waarvoor u bij ZonMw
subsidie aanvraagt.
Taal project (Project language):
Standaard worden aanvragen in het Nederlands geschreven tenzij in de oproep wordt aangegeven dat de
aanvraag in het Engels moet worden geschreven.
Geplande startdatum
Vul hier de startdatum in waarop u bij honorering het project wenst te starten (DD-MM-YYYY).
Na invullen en opslaan wordt het onderdeel Project (linkerzijde van het scherm) afgevinkt.

Tabblad Samenvatting

Bij een Vooraanmelding Minimaal kunt u op het tabblad Samenvatting 5000 karakters invoeren.
U kunt tekst typen en/of plakken vanuit een ander (Word)document. De lettergrootte en het lettertype wordt
automatisch aan de ProjectNet standaard aangepast. U kunt géén gebruik maken van vet, cursief of
onderstreping.
Na invullen en opslaan wordt het onderdeel Samenvatting (linkerzijde van het scherm) afgevinkt.

Tabblad Projectgroep

Een projectgroep kan uit maximaal 10 projectleden bestaan.
U bent verplicht om de volgende 3 projectgroepleden toe te voegen:
1. Projectleider en penvoerder
2. Bestuurlijk verantwoordelijke
3. Hoofdaanvrager
In de voorgaande versies van projectnet was de account houder automatisch de hoofdaanvrager. Dit is nu
niet meer van toepassing. U dient de hoofdaanvrager toe te voegen bijde projectgroep.
U kunt op 2 manieren projectgroepleden toevoegen.

Het volgende scherm dient ingevuld te worden:

Nadat u de organisatie heeft gevonden klikt u op Kies.

Hierna vult u de persoonsgegevens van het projectlid in.

De projectleider en penvoerder is de persoon die inhoudelijk verantwoordelijk is en de dagelijkse leiding
heeft over het project. Bij honorering van de aanvraag is de projectleider en penvoerder de contactpersoon
waarmee ZonMw over de inhoudelijke voortgang van het project correspondeert.
De bestuurlijk verantwoordelijke is de rechtspersoon of natuurlijk persoon die op grond van de statuten
bevoegd of gemachtigd is de organisatie te vertegenwoordigen.
De hoofdaanvrager is de persoon waaraan de subsidie wordt toegekend.
Projectgroep (overige leden)
Er is ruimte voor maximaal tien personen. Vermeld de personen die een substantiële bijdrage moeten gaan
leveren aan het voorgestelde project. Indien een functie binnen de projectgroep nog vacant is, vult u bij
functie achter de functieomschrijving "vacature" in.

Wanneer u kiest voor de optie ‘Kopieer accounthouder gegevens’ worden alle gegevens van de
accounthouder overgenomen. U hoeft dan enkel de velden ‘Functie’ en ‘Rol’ in te vullen.
Na invullen en opslaan wordt het onderdeel Projectgroep (linkerzijde van het scherm) afgevinkt.

Tabblad Bijlage

Om een bijlage toe te voegen klikt u op:

In het scherm kunt u een omschrijving van de PDF invullen. Hierna klikt u op de knop ‘Bladeren’ om de PDF
op uw computer op te zoeken. Door op de PDF te dubbelklikken verschijnt het in het veld ‘Bestandsnaam’.
Hierna klikt u op ‘Upload dit bestand’.
Het kan voorkomen dan u tijdens het uploaden van de PDF de melding krijgt ‘Het bestand dat u probeert toe
te voegen bevat ongeldige karakters’.

U kunt deze melding negeren en klikken op OK.
Na het uploaden worden de PDF’s getoond op het tabblad Bijlage.
Na invullen en opslaan wordt het onderdeel Bijlage (linkerzijde van het scherm) afgevinkt.

U heeft alle onderdelen van uw Vooraanmelding – Minimaal afgerond en kunt uw Vooraanmelding indienen.

Indienen van uw Vooraanmelding - Minimaal

Bij het aanmaken van uw account heeft u een PIN code ontvangen. Wanneer u uw PIN code bent vergeten
kunt u deze opvragen door te klikken op de knop:

Uw PIN code wordt dan verstuurd naar het e-mail adres wat u bij het aanmaken van uw account heeft
opgegeven. ProjectNet verteld u naar welk e-mail adres de gegevens zijn verzonden.

Wanneer u gebruik wenst te maken van een ander e-mail adres kunt u dit instellen op het Hoofdmenu bij
Account.

Na het indienen van uw Vooraanmelding krijgt u de volgende melding.

Gelijktijdig wordt er een automatisch email gegenereerd en aan u verzonden.
Uw projectidee is succesvol ingediend bij ZonMw via het subsidieaanvraag systeem ProjectNet.
Uw aanvraag wordt nu gecontroleerd op volledigheid. Indien uw aanvraag onvolledig blijkt te zijn, nemen wij
contact met u op.
De gegevens van uw aanvraag:
Aanvraagnummer: 34349
Ingediend d.d.: 02-12-2011 11:24
Programma: Cursusprogramma
Subsidie: Vooraanmelding minimaal
Titel: Vooraanmelding minimaal
Dossiernummer:

Vooraanmelding
ZonMw kent 2 varianten van Vooraanmeldingen.
1. Vooraanmelding (normaal)
2. Vooraanmelding (minimaal)
Het verschil tussen beide Vooraanmeldingen zijn het aantal in te vullen tabbladen.
Het verschil tussen een ProjectIdee en een Vooraanmelding is dat er WEL een bijlage kan worden
toegevoegd.
Nieuwe Vooraanmelding:
U kunt op 2 manieren een nieuwe Vooraanmelding aanmaken.
1. Via de subsidiekalender van ZonMw
2. Via ProjectNet -> Nieuwe aanvraag
Stappen voor keuze 1:
U gaat naar de subsidiekalender van ZonMw en opent de oproep waarvoor u een Vooraanmelding wilt
indienen. Helemaal onderaan de oproeptekst vindt u de link naar het juiste formulier (Maak
Vooraanmelding). U wordt vervolgens door gestuurd naar het inlogscherm van ProjectNet. Na het inloggen
komt u direct in het juiste formulier.
Stappen voor keuze 2:
U gaat direct naar ProjectNet en kiest voor ‘Aanvragen’ en vervolgens voor ‘Nieuwe aanvraag’.
U komt op de Subsidiekalender van ZonMw waarna u de ronde selecteert waarvoor u een Vooraanmelding
wilt indienen en opent de oproeptekst. Onderaan de pagina vindt u de link naar de juiste formulieren (Maak
Vooraanmelding). Na het activeren van deze link komt u direct in het juiste formulier terecht.

Vooraanmelding – Normaal
Een Vooraanmelding kent 3 delen.

U kunt tijdens het schrijven van uw Vooraanmelding (maar ook na indiening) een PDF van uw
Vooraanmelding maken. Deze PDF kunt u op uw eigen computer opslaan.
Zolang de Vooraanmelding niet is ingediend zal er rechtsboven aan de pagina het woord CONCEPT staan.
Na indiening verandert dit in DEFINITIEF en zal uw Vooraanmelding een dossiernummer krijgen.

U klikt op ‘Maak PDF’ en u klikt in het volgende scherm op ‘Aanvraag’.
Aan de linkerzijde van het menu is er nu een optie bijgekomen, namelijk ‘Bekijk PDF’.

Tabblad Project

Alle met een * gemerkte velden zijn verplicht om in te vullen.
Titel (Title):
Een titel kan uit maximaal 3 regels van 255 karakters bestaan.
De velden Programma (Programme), Hoofdprogramma (Top Programme) en Subsidieronde (Subsidy
Round) worden automatisch gevuld. U kunt deze niet wijzigen.
Projecttype (Type of project):
Door te klikken op opent zich een projecttype keuzelijst. Selecteer het voor u van toepassing zijnde
projecttype. Valt uw subsidieaanvraag niet binnen één van de onderstaande categorieën kies dan voor het
projecttype Anders.
Onderzoek
Primair gericht op kennisvermeerdering te realiseren door fundamenteel, strategisch en toegepast
onderzoek.
Ontwikkeling
Primair gericht op ontwikkeling van verbeteringen in de praktijk (bijvoorbeeld ontwikkeling van
preventieprogramma’s, interventies, behandelwijzen, instrumenten, protocollen, vormen van samenwerking)
primair gericht op verspreiden en invoeren van vernieuwingen of veranderingen van bewezen waarde in de
praktijk (bijvoorbeeld de invoering van een preventieprogramma, een nieuwe behandelwijze of een
hulpmiddel in de thuiszorg).
Implementatie
In de praktijk is een project niet altijd scherp in één van deze typen onder te brengen. Een project kán
verschillende doelen hebben. Alle projecten - ook als ze primair gericht zijn op ontwikkeling of
implementatie - resulteren uiteindelijk in kennis, maar veel ontwikkelingsen implementatieprojecten beogen
daarnaast ook het organiseren van draagvlak, samenwerking, gedragsverandering. Uiteindelijk moet kennis
bijdragen aan de invoering van een vernieuwing in zorg of preventie. Sommige projecten passen niet goed in
de genoemde indeling, zoals de uitvoering van de landelijke voorlichtingscampagnes. Andere projecten
passen niet in de indeling omdat zij zich kenmerken door hun specifieke subsidievorm die direct gekoppeld is
aan het programmadoel, zoals bijvoorbeeld:
Subsidies voor apparatuur in programma’s die als doel hebben de onderzoeksinfrastructuur te verbeteren.

Fellowship subsidies (eigen salaris aanvragen) in programma’s die beogen de instroom van jong talent te
bevorderen.
Persoonlijke subsidietoewijzing (geld voor eigen medewerkers aanvragen) in programma’s die beogen de
carrière van talentvolle ervaren onderzoekers te stimuleren.
Fundamenteel onderzoek:
Onderzoek waarvan de vraagstelling voornamelijk wordt bepaald door wetenschapsinterne motieven en dat
primair is gericht op kennisvermeerdering. Het betreft in het algemeen lange termijn onderzoek.
Strategisch onderzoek:
Onderzoek waarbij de concrete vraagstelling kan zijn bepaald door motieven van wetenschapsinterne aard,
maar dat is georiënteerd op praktische toepassing. Het kan ook worden verricht vanuit een meer algemeen
geformuleerd, aan de klinische dan wel maatschappelijke praktijk ontleend, praktisch probleem. Een
belangrijke vorm van strategisch onderzoek is het translationele onderzoek. Dat begrip wordt vooral
gehanteerd voor onderzoek op het grensgebied van fundamenteel onderzoek en klinisch onderzoek. In het
algemeen betreft het middellange termijn onderzoek.
Toegepast onderzoek:
Onderzoek waarvan de vraagstelling voortvloeit uit een specifiek concreet probleem, met als doel praktische
toepassing. Hier gaat het in het algemeen om korte termijn onderzoek.
Anders:
Sommige projecten passen niet in de genoemde indeling, zoals de uitvoering van de landelijke
voorlichtingscampagnes. In dat geval kiest u voor ‘anders’.
Duur van het project (Planned duration in months):
Vermeld hier de looptijd (in maanden) van het project. Bedoeld wordt de periode waarvoor u bij ZonMw
subsidie aanvraagt.
Taal project (Project language):
Standaard worden aanvragen in het Nederlands geschreven tenzij in de oproep wordt aangegeven dat de
aanvraag in het Engels moet worden geschreven.
Geplande startdatum
Vul hier de startdatum in waarop u bij honorering het project wenst te starten (DD-MM-YYYY).
Na invullen en opslaan krijgt Deel 1 – Project (linkerzijde van het scherm) een groen vinkje.

Tabblad Aandachtsgebied

Niet altijd is het tabblad ‘Aandachtsgebied’ beschikbaar. Is het wel beschikbaar dan dient u hier één of
meerdere onderwerpen te selecteren die op uw aanvraag betrekking hebben.
Na invullen en opslaan krijgt Deel 1 – Aandachtsgebied (linkerzijde van het scherm) een groen vinkje.

Tabblad Samenvatting

Bij een Vooraanmelding kunt u op het tabblad Samenvatting 2000 karakters invoeren.
U kunt tekst typen en/of plakken vanuit een ander (Word)document. De lettergrootte en het lettertype wordt
automatisch aan de ProjectNet standaard aangepast. U kunt géén gebruik maken van vet, cursief of
onderstreping.
Na invullen en opslaan krijgt Deel 1 – Samenvatting (linkerzijde van het scherm) een groen vinkje.

Tabblad Projectgroep

Een projectgroep kan uit maximaal 10 projectleden bestaan.
U bent verplicht om de volgende 3 projectgroepleden toe te voegen:
1. Projectleider en penvoerder
2. Bestuurlijk verantwoordelijke
3. Hoofdaanvrager
U kunt op 2 manieren projectgroepleden toevoegen.

Het volgende scherm dient ingevuld te worden:

Nadat u de organisatie heeft gevonden klikt u op Kies.

Hierna vult u de persoonsgegevens van het projectlid in.

De projectleider en penvoerder is de persoon die inhoudelijk verantwoordelijk is en de dagelijkse leiding
heeft over het project. Bij honorering van de aanvraag is de projectleider en penvoerder de contactpersoon
waarmee ZonMw over de inhoudelijke voortgang van het project correspondeert.
De bestuurlijk verantwoordelijke is de rechtspersoon of natuurlijk persoon die op grond van de statuten
bevoegd of gemachtigd is de organisatie te vertegenwoordigen.
De hoofdaanvrager is de persoon waaraan de subisie is toegekend.
Projectgroep (overige leden)
Er is ruimte voor maximaal tien personen. Vermeld de personen die een substantiële bijdrage moeten gaan
leveren aan het voorgestelde project. Indien een functie binnen de projectgroep nog vacant is, vult u bij
functie achter de functieomschrijving "vacature" in.

Wanneer u kiest voor de optie ‘Kopieer accounthouder gegevens’ worden alle gegevens van de
accounthouder overgenomen. U hoeft dan enkel de velden ‘Functie’ en ‘Rol’ in te vullen.
Na invullen en opslaan krijgt Deel 1 – Projectgroep (linkerzijde van het scherm) een groen vinkje.

Tabblad Samenwerking

Wanneer er sprake is van samenwerking dan kunt u hier de samenwerkende organisatie(s) selecteren.
U klikt op de knop:

Wanneer uw de organisatie heeft gevonden klikt u op ‘Kies’ om de organisatie te selecteren. Komt de
organisatie nog niet voor dan kunt u verzoeken de organisatie te laten toevoegen. U kunt dit doen via het
beschikbare formulier of via een e-mail naar Projectnet@zonmw.nl.

Na invullen en opslaan krijgt Deel 1 – Samenwerking (linkerzijde van het scherm) een groen vinkje.

U heeft Deel 1 van uw Vooraanmelding afgerond.

Deel 2 bestaat uit de volgende onderdelen

Tabblad Begroting

Gevraagde ZonMw bijdrage: het totale bedrag wat u aanvraagt bij ZonMw.
Bijdrage cofinanciers: financiering door co-financiers.
Eigen bijdrage: indien van toepassing
Let op: bedragen dienen ZONDER punten ingevuld te worden.
In enkele gevallen is bij een vooraanmelding een toelichting op de begroting verplicht. Geef in het kort een
motivatie voor de diverse kostenposten in de gevraagde bijdrage van ZonMw.
U kunt hiervoor 1000 karakters gebruiken.
Na invullen en opslaan krijgt Deel 2 – Begroting (linkerzijde van het scherm) een groen vinkje.

Tabblad Probleemstelling

Bij een Vooraanmelding kunt u op het tabblad Probleemstelling 5000 karakters invoeren.
U kunt tekst typen en/of plakken vanuit een ander (Word)document. De lettergrootte en het lettertype wordt
automatisch aan de ProjectNet standaard aangepast. U kunt géén gebruik maken van vet, cursief of
onderstreping.
Geef een heldere omschrijving van:
Het probleem waar de aanvraag betrekking op heeft en de achtergrond of context.
De aanleiding voor het indienen van deze aanvraag.
De reeds beschikbare kennis: Wat zal dit project toevoegen en wat is de betekenis daarvan?
Geef zo mogelijk een bondige omgevingsanalyse.
Geef een beschrijving van de doelgroep als er sprake is van een doelgroep en vermeld relevante verschillen
naar geslacht, leeftijd, etnische achtergrond en/of andere relevante kenmerken.
Na invullen en opslaan krijgt Deel 2 – Probleemstelling (linkerzijde van het scherm) een groen vinkje.

Tabblad Relevantie

Bij een Vooraanmelding kunt u op het tabblad Relevantie 5000 karakters invoeren.
U kunt tekst typen en/of plakken vanuit een ander (Word)document. De lettergrootte en het lettertype wordt
automatisch aan de ProjectNet standaard aangepast. U kunt géén gebruik maken van vet, cursief of
onderstreping.
Bij de beschrijving van de relevantie gaat u in op het belang van het project voor het (deel)programma en u
beschrijft het belang in relatie tot de probleemstelling.
Geef zo concreet en specifiek mogelijk aan wat de verwachte resultaten of opbrengsten zijn.
Maak duidelijk wat het vernieuwende of innovatieve karakter van het project is, qua inhoud en/of qua
aanpak. Licht toe dat er geen doublures zijn met reeds lopende of verrichte projecten.
Na invullen en opslaan krijgt Deel 2 – Relevantie (linkerzijde van het scherm) een groen vinkje.

Tabblad Kennisoverdracht / Implementatie / Bestendiging

Bij een Vooraanmelding kunt u op de tabbladen Kennisoverdracht / Implementatie / Bestendiging 5000
karakters invoeren.
De tabbladen Kennisoverdracht / Implementatie / Bestendiging zijn afhankelijk van het projecttype wat u op
het eerste tabblad (Project) heeft ingevuld.
Afhankelijk van uw keuze ziet u welk tabblad ingevuld moet worden.
Projecttype Anders:
tabblad Kennisoverdracht / Implementatie /
Bestendiging
Projecttype Fundamenteel onderzoek:
tabblad Kennisoverdracht
Projecttype Implementatieproject:
tabblad Bestendiging
Projecttype Ontwikkelproject:
tabblad Implementatie
Projecttype Strategisch onderzoek:
tabblad Kennisoverdracht
Projecttype Toegepast onderzoek:
tabblad Kennisoverdracht
U kunt tekst typen en/of plakken vanuit een ander (Word)document. De lettergrootte en het lettertype wordt
automatisch aan de ProjectNet standaard aangepast. U kunt géén gebruik maken van vet, cursief of
onderstreping.
In geval van een onderzoeksproject benoemt u bij Kennisoverdracht de relevante groepen die belang
hebben bij de mogelijke uitkomsten van het onderzoek. Het betreft hier naast de (bekende) vakgenoten, voor
wie u publicaties schrijft en resultaten presenteert tijdens congressen, vooral ook gebruikers die niet uit uw
directe onderzoeksomgeving komen, maar voor wie uw resultaten of aanpak zeer bruikbaar kunnen zijn bij
een ander project of een mogelijk vervolgtraject. Benoem deze groepen zo concreet mogelijk en geef indien
mogelijk de volgorde van belangrijkheid aan. Daarnaast beschrijft u kort welke doelen u zou willen stellen bij
het overdragen van kennis die voortvloeit uit uw project of bij het stimuleren van het gebruik van uw
resultaten door de genoemde doelgroepen. De uit te voeren activiteiten om de kennisoverdracht doelstelling
te bereiken kunnen per type project verschillen.
Belangrijk is in elk geval aan te geven hoe u de relevante groepen in een vroeg stadium in kennis stelt van uw
project en de (tussentijdse) resultaten en hoe en in welke fase u hen bij het project zou willen betrekken.
Benoem de activiteiten inclusief de te gebruiken communicatie middelen en kanalen. Geef ook aan in welke
fase van het project u deze denkt uit te voeren en welke andere partijen, naast u, daarbij een actieve rol
zouden kunnen spelen.

Samengevat:
formuleer een heldere doelstelling voor kennisoverdracht
benoem toekomstige gebruikers en doelgroepen
noem activiteiten om de doelstelling te bereiken
In geval van een ontwikkelingsproject beschrijft u bij Implementatie de relevante doel- en
gebruikersgroepen die belang hebben bij de resultaten en producten die het ontwikkelingsproject mogelijk
gaat opleveren. Daarbij valt te denken aan onderzoekers en instellingen die deze producten op breder gebruik
in de praktijk willen onderzoeken, beleidsmakers en beslissers in de gezondheidszorg, beroepsverenigingen
en koepelorganisaties, (eind)doelgroepen als het algemene publiek of patiënten/cliënten/consumenten en
hun verenigingen. Benoem deze groepen zo concreet mogelijk inclusief de mate waarin deze betrokken
worden bij de uitvoering van het project en/of de mate waarin bij hen commitment bestaat voor de
eindresultaten. Geef indien mogelijk de volgorde van belangrijkheid aan.
Beschrijf kort welke doelen u zou willen stellen bij het overdragen van kennis en het implementeren van uw
resultaten binnen de genoemde doelgroepen. Maak een analyse van de context waarin de resultaten van uw
project gebruikt kunnen worden en benoem daarin mogelijke bevorderende en belemmerende factoren.
Beschrijf welke variatie aan kennisoverdracht- en implementatieactiviteiten u zou willen inzetten.
Onderbouw uw keuze onder meer vanuit uw analyse van de context en de bevorderende en belemmerende
factoren.
Benoem de activiteiten inclusief de te gebruiken middelen en kanalen. Geef ook aan in welke fase van het
project u deze denkt uit te voeren en welke andere partijen, naast u, daarbij een actieve rol zouden kunnen
spelen.
Samengevat:
formuleer een heldere doelstelling voor bestendiging;
benoem belemmerende en bevorderende factoren
maak een analyse van de bevorderende en belemmerende factoren voor de vervolgstap naar gebruik;
beschrijf de strategieën voor kennisoverdracht en/of implementatie en de concrete activiteiten om de
doelstelling te bereiken.
In geval van een implementatieproject beschrijft u bij Bestendiging in hoeverre de activiteiten gericht
zijn op daadwerkelijke invoering en structurele inbedding van een vernieuwing in de praktijk. Geef daarbij
aan of u wilt bereiken dat de resultaten ook in andere settings en locaties worden
geïmplementeerd of dat uw doelstelling is de resultaten van het implementatietraject te bestendigen binnen
de huidige setting. Geef daarbij aan welke factoren bestendiging bevorderen of belemmeren.
Benoem bestendigingactiviteiten en waarop ze gericht zijn: veranderingen in kennis, vaardigheden en
motivatie van gebruikers of doelgroepen, organisatorische veranderingen, de structuur van de
gezondheidszorg en/of financiering van het vervolg. Onderbouw uw keuze onder meer vanuit uw
analyse van de context en de bevorderende en belemmerende factoren. Geef ook aan welke andere
partijen, naast u, daarbij een actieve rol zouden kunnen spelen. Maak duidelijk of zij in staat zijn om de
innovatie structureel in te bedden in de reguliere zorg/preventie, financiën en/of scholing en of daar bij hen
al commitment voor bestaat.
Samengevat:
formuleer een heldere doelstelling voor bestendiging
benoem belemmerende en bevorderende factoren voor bestendiging
noem activiteiten om de doelstelling te bereiken en waarop ze zijn gericht.
Indien het project niet tot een van de genoemde projecttypen behoort (projecttype ANDERS), bepaalt u zelf
voor uw project of kennisoverdracht of implementatie of bestendiging ofwel een combinatie hiervan van
toepassing is. Vervolgens gaat u met behulp van de hierboven gegeven toelichting in op de voor uw project
van toepassing zijnde aandachtspunten.

Na invullen en opslaan krijgt Deel 2 – Kennisoverdracht / Implementatie / Bestendiging
(linkerzijde van het scherm) een groen vinkje.

Tabblad Doelstelling

Bij een Vooraanmelding kunt u op het tabblad Doelstelling 2500 karakters invoeren.
U kunt tekst typen en/of plakken vanuit een ander (Word)document. De lettergrootte en het lettertype wordt
automatisch aan de ProjectNet standaard aangepast. U kunt géén gebruik maken van vet, cursief of
onderstreping.
Bij doelstelling beschrijft u helder, concreet en bondig wat het project beoogt.
Afhankelijk van het type project - onderzoek, ontwikkeling, implementatie - volgt op de doelstelling een
Vraagstelling of Taakstelling.
Bij een onderzoeksproject resulteert de doelstelling in een concrete en toetsbare vraagstelling.
Bij een ontwikkelings- of implementatieproject mondt de doelstelling uit in een concrete en praktisch
haalbare taakstelling.
Na invullen en opslaan krijgt Deel 2 – Doelstelling (linkerzijde van het scherm) een groen vinkje.

U heeft Deel 2 van uw Vooraanmelding afgerond.

Deel 3 bevat de volgende onderdelen:

Tabblad Plan van aanpak

Bij een Vooraanmelding kunt u op het tabblad Plan van aanpak 10000 karakters invoeren.
U kunt tekst typen en/of plakken vanuit een ander (Word)document. De lettergrootte en het lettertype wordt
automatisch aan de ProjectNet standaard aangepast. U kunt géén gebruik maken van vet, cursief of
onderstreping.
U beschrijft in het Plan van aanpak:
De gekozen aanpak (methoden en analyses) waarmee de beoogde vraag- of taakstelling beantwoord
of gerealiseerd wordt, inclusief de theoretische en/of empirische onderbouwing.
Bij een onderzoeksproject benoemt u indien van toepassing: de onderzoeksopzet, de
studiepopulatie of databronnen, de omschrijving van de interventie(s), de (primaire en secundaire)
uitkomstmaten, de berekening van de steekproefgrootte en de analyse van de verkregen gegevens.
Bij een ontwikkelingsproject benoemt u indien van toepassing: op welk eindproduct of resultaat
de ontwikkeling is gericht, de gekozen ontwikkelmethode of interventiestrategie en de theoretische of
empirische onderbouwing van deze keuze, geplande of eerder uitgevoerde pre-test van de interventie of
onderdelen daarvan, vorm van samenwerking en samenwerkingspartners, betrokkenheid van
gebruikers of doelgroepen bij de productontwikkeling, mate waarin de resultaten/producten ook elders
bruikbaar zijn, de proces- en effectevaluatie.

Bij een implementatieproject benoemt u indien van toepassing:
op welke gewenste verandering de implementatie is gericht (micro-, meso- of macroniveau) en bij wie;
de analyse van de context waarin moet worden geïmplementeerd inclusief de mogelijke bevorderende en
belemmerende factoren;
de mix aan strategiën waarmee die beoogde verandering moet worden bereikt;
de concrete middelen of activiteiten die daarvoor moeten worden ingezet en waarop deze gericht zijn:
veranderingen in kennis, vaardigheden en motivatie van gebruikers of doelgroepen, organisatorische
veranderingen, de structuur van de gezondheidszorg en/of financiering van het vervolg (zie voorbeeld)
Voorbeeld:
kennis: noem strategieën die worden toegepast voor kennisoverdracht en maak duidelijk dat deze passen bij
de informatiebehoefte van toekomstige gebruikers; geef aan op welke wijze ervaringskennis is geïntegreerd in
de vernieuwing;
vaardigheden: benoem de mogelijkheden die er zijn voor het leren gebruiken van de vernieuwing; geef aan
welke strategieën worden toegepast voor het leren van vaardigheden en hoe deze passen bij het leergedrag
van toekomstige gebruikers;
motivatie van gebruikers of doelgroepen: maak duidelijk welke strategieën gericht zijn op het vergroten van
het draagvlak voor gebruik van de innovatie of op de motivatie en de belangen van toekomstige gebruikers;
organisatorische veranderingen: beschrijf welke organisatorische veranderingen worden nagestreefd; maak
duidelijk welke verander- en leerstrategieën worden ingezet en hoe deze aansluiten bij de betreffende
organisatie(s);
de structuur van de gezondheidszorg en/of financiering van het vervolg: beschrijf de organisatorische keuze
vanuit de analyse van de context en de bevorderende en belemmerende factorenen, geef hierbij een
onderbouwing;
vorm van samenwerking en samenwerkingspartners;
betrokkenheid c.q. commitment van gebruikers of doelgroepen vanaf de start van het ontwikkelen van
een implementatieplan;
de proces- en effectevaluatie.
Als er sprake is van een doelgroep geeft u bij Plan van aanpak - ongeacht het type project - aan op welke wijze
aan de factoren geslacht, leeftijd, etnische achtergrond en/of andere relevante kenmerken die van belang zijn
voor de doelstelling, aandacht wordt besteed en in hoeverre wordt samengewerkt met de intermediaire en/of
uiteindelijke doelgroep (het patiënten/consumentenperspectief).
Na invullen en opslaan krijgt Deel 3 – Plan van aanpak (linkerzijde van het scherm) een groen vinkje.

Tabblad Expertise

Bij een Vooraanmelding kunt u op het tabblad Expertise 5000 karakters invoeren.
U kunt tekst typen en/of plakken vanuit een ander (Word)document. De lettergrootte en het lettertype wordt
automatisch aan de ProjectNet standaard aangepast. U kunt géén gebruik maken van vet, cursief of
onderstreping.
Deze vraag is belangrijk voor de beoordeling van de projectgroep of persoon. Met expertise wordt bedoeld de
deskundigheid die voortvloeit uit inhoudelijke, praktische of methodologische ervaring die van belang is om
het project tot een goed einde te brengen. Van belang is ook de vertrouwdheid met het specifieke terrein.
Beschrijf hier de voorgaande activiteiten en producten en de beschikbare relevante kennis of vaardigheden
van de projectgroep of persoon. Producten kunnen publicaties, rapporten, richtlijnen, protocollen,
interventies zijn. Ga in op de impact van genoemde producten.
Ook kunt u hier het aantal en de aard van reeds verworven subsidies en (inter)nationale contacten met
vakgenoten en doelgroepen noemen. Indien er sprake is van een aanvraag voor een persoonsgerichte
subsidie, dan kunt u het curriculum vitae als bijlage toevoegen.
Na invullen en opslaan krijgt Deel 3 – Expertise (linkerzijde van het scherm) een groen vinkje.

Tabblad Referenties

Bij een Vooraanmelding kunt u op het tabblad Referenties 3500 karakters invoeren.
U kunt tekst typen en/of plakken vanuit een ander (Word)document. De lettergrootte en het lettertype wordt
automatisch aan de ProjectNet standaard aangepast. U kunt géén gebruik maken van vet, cursief of
onderstreping.
Vermeld in dit tabblad de publicaties waar u naar verwezen heeft in andere velden van het formulier, zoals
bij: Probleemstelling, Relevantie of Plan van aanpak. Als u geen literatuurverwijzingen heeft
aangegeven, vult u dit veld niet in.
Na invullen en opslaan krijgt Deel 3 – Referenties (linkerzijde van het scherm) een groen vinkje.

Tabblad Overig

Bij een Vooraanmelding kunt u op het tabblad Overig 1000 karakters invoeren.
U kunt tekst typen en/of plakken vanuit een ander (Word)document. De lettergrootte en het lettertype wordt
automatisch aan de ProjectNet standaard aangepast. U kunt géén gebruik maken van vet, cursief of
onderstreping.
Wanneer u het vakje ‘Ja’ aanklikt dient u het ZonMw programma te selecteren waar u een aanvraag bij heeft
ingediend.
Na invullen en opslaan krijgt Deel 3 – Overig (linkerzijde van het scherm) een groen vinkje.

Tabblad Bijlage

Om een bijlage toe te voegen klikt u op:

In het scherm kunt u een omschrijving van de PDF invullen. Hierna klikt u op de knop ‘Bladeren’ om de PDF
op uw computer op te zoeken. Door op de PDF te dubbelklikken verschijnt het in het veld ‘Bestandsnaam’.
Hierna klikt u op ‘Upload dit bestand’.
Het kan voorkomen dan u tijdens het uploaden van de PDF de melding krijgt ‘Het bestand dat u probeert toe
te voegen bevat ongeldige karakters’.

U kunt deze melding negeren en klikken op OK.
Na het uploaden worden de PDF’s getoond op het tabblad Bijlage.

U heeft Deel 3 van uw Vooraanmeldig afgerond en kan uw Vooraanmelding indienen.

Indienen van uw Vooraanmelding

Bij het aanmaken van uw account heeft u een PIN code ontvangen. Wanneer u uw PIN code bent vergeten
kunt u deze opvragen door te klikken op de knop:

Uw PIN code wordt dan verstuurd naar het e-mail adres wat u bij het aanmaken van uw account heeft
opgegeven. ProjectNet verteld u naar welk e-mail adres de gegevens zijn verzonden.

Wanneer u gebruik wenst te maken van een ander e-mail adres kunt u dit instellen op het Hoofdmenu bij
Account.

Na het indienen van uw Vooraanmelding krijgt u de volgende melding.

Gelijktijdig wordt er een automatisch email gegenereerd en aan u verzonden.
Uw vooraanmelding is succesvol ingediend bij ZonMw via het subsidieaanvraag systeem ProjectNet.
Uw aanvraag wordt nu gecontroleerd op volledigheid. Indien uw aanvraag onvolledig blijkt te zijn, nemen wij
contact met u op.
De gegevens van uw aanvraag:
Aanvraagnummer: 34347
Ingediend d.d.: 02-12-2011 10:39
Programma: Cursusprogramma
Subsidie: Cursus vooraanmelding
Titel: Vooraanmelding normaal
Dossiernummer: 98-00000-97-036

Subsidieaanvraag – Minimaal

U kunt tijdens het schrijven van uw Subsidieaanvraag - Minimaal (maar ook na indiening) een PDF van uw
Subsidieaanvraag maken. Deze PDF kunt u op uw eigen computer opslaan.
Zolang de Subsidieaanvraag niet is ingediend zal er rechtsboven aan de pagina het woord CONCEPT staan.
Na indiening verandert dit in DEFINITIEF en zal uw ProjectIdee een dossiernummer krijgen.

U klikt op ‘Maak PDF’ en u klikt in het volgende scherm op ‘Aanvraag’.

Aan de linkerzijde van het menu is er nu een optie bijgekomen, namelijk ‘Bekijk PDF’.

Tabblad Project

Alle met een * gemerkte velden zijn verplicht om in te vullen.
Titel (Title):
Een titel kan uit maximaal 3 regels van 255 karakters bestaan.
De velden Programma (Programme), Hoofdprogramma (Top Programme) en Subsidieronde (Subsidy
Round) worden automatisch gevuld. U kunt deze niet wijzigen.
Projecttype (Type of project):
Door te klikken op opent zich een projecttype keuzelijst. Selecteer het voor u van toepassing zijnde
projecttype. Valt uw subsidieaanvraag niet binnen één van de onderstaande categorieën kies dan voor het
projecttype Anders.
Onderzoek
Primair gericht op kennisvermeerdering te realiseren door fundamenteel, strategisch en toegepast
onderzoek.
Ontwikkeling
Primair gericht op ontwikkeling van verbeteringen in de praktijk (bijvoorbeeld ontwikkeling van
preventieprogramma’s, interventies, behandelwijzen, instrumenten, protocollen, vormen van samenwerking)
primair gericht op verspreiden en invoeren van vernieuwingen of veranderingen van bewezen waarde in de
praktijk (bijvoorbeeld de invoering van een preventieprogramma, een nieuwe behandelwijze of een
hulpmiddel in de thuiszorg).
Implementatie
In de praktijk is een project niet altijd scherp in één van deze typen onder te brengen. Een project kán
verschillende doelen hebben. Alle projecten - ook als ze primair gericht zijn op ontwikkeling of
implementatie - resulteren uiteindelijk in kennis, maar veel ontwikkelingsen implementatieprojecten beogen
daarnaast ook het organiseren van draagvlak, samenwerking, gedragsverandering. Uiteindelijk moet kennis
bijdragen aan de invoering van een vernieuwing in zorg of preventie. Sommige projecten passen niet goed in
de genoemde indeling, zoals de uitvoering van de landelijke voorlichtingscampagnes. Andere projecten

passen niet in de indeling omdat zij zich kenmerken door hun specifieke subsidievorm die direct gekoppeld is
aan het programmadoel, zoals bijvoorbeeld:
Subsidies voor apparatuur in programma’s die als doel hebben de onderzoeksinfrastructuur te verbeteren.
Fellowship subsidies (eigen salaris aanvragen) in programma’s die beogen de instroom van jong talent te
bevorderen.
Persoonlijke subsidietoewijzing (geld voor eigen medewerkers aanvragen) in programma’s die beogen de
carrière van talentvolle ervaren onderzoekers te stimuleren.
Fundamenteel onderzoek:
Onderzoek waarvan de vraagstelling voornamelijk wordt bepaald door wetenschapsinterne motieven en dat
primair is gericht op kennisvermeerdering. Het betreft in het algemeen lange termijn onderzoek.
Strategisch onderzoek:
Onderzoek waarbij de concrete vraagstelling kan zijn bepaald door motieven van wetenschapsinterne aard,
maar dat is georiënteerd op praktische toepassing. Het kan ook worden verricht vanuit een meer algemeen
geformuleerd, aan de klinische dan wel maatschappelijke praktijk ontleend, praktisch probleem. Een
belangrijke vorm van strategisch onderzoek is het translationele onderzoek. Dat begrip wordt vooral
gehanteerd voor onderzoek op het grensgebied van fundamenteel onderzoek en klinisch onderzoek. In het
algemeen betreft het middellange termijn onderzoek.
Toegepast onderzoek:
Onderzoek waarvan de vraagstelling voortvloeit uit een specifiek concreet probleem, met als doel praktische
toepassing. Hier gaat het in het algemeen om korte termijn onderzoek.
Anders:
Sommige projecten passen niet in de genoemde indeling, zoals de uitvoering van de landelijke
voorlichtingscampagnes. In dat geval kiest u voor ‘anders’.
Duur van het project (Planned duration in months):
Vermeld hier de looptijd (in maanden) van het project. Bedoeld wordt de periode waarvoor u bij ZonMw
subsidie aanvraagt.
Taal project (Project language):
Standaard worden aanvragen in het Nederlands geschreven tenzij in de oproep wordt aangegeven dat de
aanvraag in het Engels moet worden geschreven.
Geplande startdatum
Vul hier de startdatum in waarop u bij honorering het project wenst te starten (DD-MM-YYYY).
Na invullen en opslaan krijgt Deel 1 – Project (linkerzijde van het scherm) een groen vinkje.

Tabblad Aandachtsgebied

Niet altijd is het tabblad ‘Aandachtsgebied’ beschikbaar. Is het wel beschikbaar dan dient u hier één of
meerdere onderwerpen te selecteren die op uw aanvraag betrekking hebben.
Na invullen en opslaan krijgt Deel 1 – Aandachtsgebied (linkerzijde van het scherm) een groen vinkje.

Tabblad Samenvatting

Bij een Subsidieaanvraag kunt u op het tabblad Samenvatting 5000 karakters invoeren.
U kunt tekst typen en/of plakken vanuit een ander (Word)document. De lettergrootte en het lettertype wordt
automatisch aan de ProjectNet standaard aangepast. U kunt géén gebruik maken van vet, cursief of
onderstreping.
Trefwoorden:
Geef maximaal 8 trefwoorden die van toepassing zijn op het project. Gebruik hiervoor de begrippen die deel
uitmaken van de Medical Subjects Headings (MESH). U vindt de MESH-lijst op internet via:
www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html.
Sommige trefwoorden bestaan uit meerdere woorden, u kunt deze woorden koppelen met een "_"-teken
waarna het systeem dit als één trefwoord telt.
Na invullen en opslaan krijgt Deel 1 – Samenvatting (linkerzijde van het scherm) een groen vinkje.

Tabblad Projectgroep

Een projectgroep kan uit maximaal 10 projectleden bestaan.
U bent verplicht om de volgende 3 projectgroepleden toe te voegen:
1. Projectleider en penvoerder
2. Bestuurlijk verantwoordelijke
3. Hoofdaanvrager
In de voorgaande versies van projectnet was de account houder automatisch de hoofdaanvrager. Dit is nu
niet meer van toepassing. U dient de hoofdaanvrager toe te voegen bijde projectgroep.
U kunt op 2 manieren projectgroepleden toevoegen.
Het volgende scherm dient ingevuld te worden:

Nadat u de organisatie heeft gevonden klikt u op Kies.

Hierna vult u de persoonsgegevens van het projectlid in.

De projectleider en penvoerder is de persoon die inhoudelijk verantwoordelijk is en de dagelijkse leiding
heeft over het project. Bij honorering van de aanvraag is de projectleider en penvoerder de contactpersoon
waarmee ZonMw over de inhoudelijke voortgang van het project correspondeert.
De bestuurlijk verantwoordelijke is de rechtspersoon of natuurlijk persoon die op grond van de
statuten bevoegd of gemachtigd is de organisatie te vertegenwoordigen.
De hoofdaanvrager is de persoon aan wie de subsidie wordt toegekend.
Projectgroep (overige leden)
Er is ruimte voor maximaal tien personen. Vermeld de personen die een substantiële bijdrage moeten gaan
leveren aan het voorgestelde project.
Indien een functie binnen de projectgroep nog vacant is, vult u bij functie achter de functieomschrijving
"vacature" in.

Wanneer u kiest voor de optie ‘Kopieer accounthouder gegevens’ worden alle gegevens van de
accounthouder overgenomen. U hoeft dan enkel de velden ‘Functie’ en ‘Rol’ in te vullen.
Na invullen en opslaan krijgt Deel 1 – Projectgroep (linkerzijde van het scherm) een groen vinkje.

Tabblad Bijzondere gegevens

Wanneer u een verklaring nodig heeft dan dient u de status van de verklaring op te geven.
In deze velden kruist u aan of voor het project goedkeuring nodig is van een (erkende) medisch-ethische
toetsingscommissie (METC) of Dierexperimenten commissie (DEC). Om een status te kunnen selecteren
klikt u op de knop waarna zich een selectievenster opent.
Ook kunt u aankruisen of een vergunning volgens de Wet Bevolkingsonderzoek van toepassing is en of deze
al is verkregen.
ZonMw onderschrijft de Code Openheid Dierproeven en de Code Biosecurity (zie codes op de website). U
dient na te gaan of deze codes relevant zijn voor uw aanvraag. Indien dat het geval is, vereist ZonMw dat u
deze codes onderschrijft en daarnaar zal handelen.
Wanneer u andere dan hierboven genoemde vergunningen nodig heeft of deze heeft verkregen kunt u dit
vermelden in het veld "Andere vergunningen".

Na invullen en opslaan krijgt Deel 1 – Tabel Bijzondere gegevens (linkerzijde van het scherm) een groen
vinkje.

U heeft Deel 1 van uw Subsidieaanvraag - Minimaal afgerond.

Deel 2 bevat het volgende onderdeel:

Tabblad Bijlagen

U dient bij een Subsidieaanvraag een uitgebreide begroting toe te voegen. ZonMw kent 3 varianten hiervan.
U dient zelf te bepalen welke uitgebreide begroting voor uw subsidieaanvraag van toepassing is.
U kunt de uitgebreide begrotingen vinden op www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidievoorwaarden/.
Let op: wanneer u van uw Excel document een pdf genereert moet u het vinkje ‘hele werkmap’ aanvinken.

Om een bijlage toe te voegen klikt u op:

In het volgende scherm kunt u een omschrijving van de PDF invullen. Hierna klikt u op de knop ‘Bladeren’
om de PDF op uw computer op te zoeken. Door op de PDF te dubbelklikken verschijnt het in het veld
‘Bestandsnaam’. Hierna klikt u op ‘Upload dit bestand’.

Het kan voorkomen dan u tijdens het uploaden van de PDF de melding krijgt ‘Het bestand dat u probeert toe
te voegen bevat ongeldige karakters’.

U kunt deze melding negeren en klikken op OK.

Na het uploaden worden de PDF’s getoond op het tabblad Bijlage.

Na invullen en opslaan krijgt Deel 2 – Bijlage (linkerzijde van het scherm) een groen vinkje.

U heeft Deel 2 van uw Subsidieaanvraag - Minimaal afgerond en kunt nu uw aanvraag indienen.

Indienen van uw Subsidieaanvraag

Bij het aanmaken van uw account heeft u een PIN code ontvangen.
Wanneer u uw PIN code bent vergeten kunt u deze opvragen door te klikken op de knop:

Uw PIN code wordt dan verstuurd naar het e-mail adres wat u bij het aanmaken van uw account heeft
opgegeven. ProjectNet verteld u naar welk e-mail adres de gegevens zijn verzonden.

Wanneer u gebruik wenst te maken van een ander e-mail adres kunt u dit instellen op het Hoofdmenu bij
Account.

Na het indienen van uw subsidieaanvraag krijgt u de volgende melding.

Na het indienen maakt u van uw ingediende Subsidieaanvraag opnieuw een PDF. Het woord Concept is
door de indiening gewijzigd in Definitief en er is een onderteken pagina aan uw aanvraag toegevoegd.
U dient deze PDF uit te printen en deze - binnen 1 week na elektronische indiening - op te sturen naar het
programmasecretariaat.

Subsidieaanvraag – Normaal
Uitwerking van een ProjectIdee of Vooraanmelding:
Wanneer u een ProjectIdee of een Vooraanmelding heeft ingediend en u mag deze uitwerken tot een
Subsidieaanvraag dan zal het programmasecretariaat uw ProjectIdee of Vooraanmelding openstellen
waarna u er een Subsidieaanvraag van kunt maken door in ProjectNet (Aanvragen) te knop ‘Maak
Subsidieaanvraag’ te activeren.
ProjectNet genereert een nieuwe aanvraag, de Subsidieaanvraag. De gegevens van uw ProjectIdee of
Vooraanmelding worden ingelezen in de Subsidieaanvraag zodat u deze niet opnieuw hoeft in te vullen. U
kunt deze natuurlijk wel wijzigen.
Een Subsidieaanvraag kent meer tabbladen dan een ProjectIdee of Vooraanmelding. U dient alle tabbladen
in te vullen en de verplichte bijlagen toe te voegen op het tabblad ‘Bijlage’.
Nieuwe subsidieaanvraag:
U kunt op 2 manieren een nieuwe subsidieaanvraag aanmaken.
1. Via de subsidiekalender van ZonMw
2. Via ProjectNet -> Nieuwe aanvraag
Stappen voor keuze 1:
U gaat naar de subsidiekalender van ZonMw en opent de oproep waarvoor u een subsidieaanvraag wilt
indienen. Helemaal onderaan de oproeptekst vindt u de link naar het juiste formulier (Maak
subsidieaanvraag). U wordt vervolgens door gestuurd naar het inlogscherm van ProjectNet. Na het inloggen
komt u direct in het juiste formulier.
Stappen voor keuze 2:
U gaat direct naar ProjectNet en kiest voor ‘Aanvragen’ en vervolgens voor ‘Nieuwe aanvraag’.
U komt op de Subsidiekalender van ZonMw waarna u de ronde selecteert waarvoor u een subsidieaanvraag
wilt indienen en opent de oproeptekst. Onderaan de pagina vindt u de link naar de juiste formulieren (Maak
subsidieaanvraag). Na het activeren van deze link komt u direct in het juiste formulier terecht.
Een Subsidieaanvraag bestaat uit de volgende onderdelen:

U kunt tijdens het schrijven van uw Subsidieaanvraag (maar ook na indiening) een PDF van uw
Subsidieaanvraag maken. Deze PDF kunt u op uw eigen computer opslaan.
Zolang de Subsidieaanvraag niet is ingediend zal er rechtsboven aan de pagina het woord CONCEPT staan.
Na indiening verandert dit in DEFINITIEF en zal uw ProjectIdee een dossiernummer krijgen.

U klikt op ‘Maak PDF’ en u klikt in het volgende scherm op ‘Aanvraag’.

Aan de linkerzijde van het menu is er nu een optie bijgekomen, namelijk ‘Bekijk PDF’.

Tabblad Project

Alle met een * gemerkte velden zijn verplicht om in te vullen.
Titel (Title):
Een titel kan uit maximaal 3 regels van 255 karakters bestaan.
De velden Programma (Programme), Hoofdprogramma (Top Programme) en Subsidieronde (Subsidy
Round) worden automatisch gevuld. U kunt deze niet wijzigen.
Projecttype (Type of project):
Door te klikken op opent zich een projecttype keuzelijst. Selecteer het voor u van toepassing zijnde
projecttype. Valt uw subsidieaanvraag niet binnen één van de onderstaande categorieën kies dan voor het
projecttype Anders.
Onderzoek
Primair gericht op kennisvermeerdering te realiseren door fundamenteel, strategisch en toegepast
onderzoek.
Ontwikkeling
Primair gericht op ontwikkeling van verbeteringen in de praktijk (bijvoorbeeld ontwikkeling van
preventieprogramma’s, interventies, behandelwijzen, instrumenten, protocollen, vormen van samenwerking)
primair gericht op verspreiden en invoeren van vernieuwingen of veranderingen van bewezen waarde in de
praktijk (bijvoorbeeld de invoering van een preventieprogramma, een nieuwe behandelwijze of een
hulpmiddel in de thuiszorg).
Implementatie
In de praktijk is een project niet altijd scherp in één van deze typen onder te brengen. Een project kán
verschillende doelen hebben. Alle projecten - ook als ze primair gericht zijn op ontwikkeling of
implementatie - resulteren uiteindelijk in kennis, maar veel ontwikkelingsen implementatieprojecten beogen
daarnaast ook het organiseren van draagvlak, samenwerking, gedragsverandering. Uiteindelijk moet kennis
bijdragen aan de invoering van een vernieuwing in zorg of preventie. Sommige projecten passen niet goed in
de genoemde indeling, zoals de uitvoering van de landelijke voorlichtingscampagnes. Andere projecten
passen niet in de indeling omdat zij zich kenmerken door hun specifieke subsidievorm die direct gekoppeld is
aan het programmadoel, zoals bijvoorbeeld:
Subsidies voor apparatuur in programma’s die als doel hebben de onderzoeksinfrastructuur te verbeteren.
Fellowship subsidies (eigen salaris aanvragen) in programma’s die beogen de instroom van jong talent te
bevorderen.

Persoonlijke subsidietoewijzing (geld voor eigen medewerkers aanvragen) in programma’s die beogen de
carrière van talentvolle ervaren onderzoekers te stimuleren.
Fundamenteel onderzoek:
Onderzoek waarvan de vraagstelling voornamelijk wordt bepaald door wetenschapsinterne motieven en dat
primair is gericht op kennisvermeerdering. Het betreft in het algemeen lange termijn onderzoek.
Strategisch onderzoek:
Onderzoek waarbij de concrete vraagstelling kan zijn bepaald door motieven van wetenschapsinterne aard,
maar dat is georiënteerd op praktische toepassing. Het kan ook worden verricht vanuit een meer algemeen
geformuleerd, aan de klinische dan wel maatschappelijke praktijk ontleend, praktisch probleem. Een
belangrijke vorm van strategisch onderzoek is het translationele onderzoek. Dat begrip wordt vooral
gehanteerd voor onderzoek op het grensgebied van fundamenteel onderzoek en klinisch onderzoek. In het
algemeen betreft het middellange termijn onderzoek.
Toegepast onderzoek:
Onderzoek waarvan de vraagstelling voortvloeit uit een specifiek concreet probleem, met als doel praktische
toepassing. Hier gaat het in het algemeen om korte termijn onderzoek.
Anders:
Sommige projecten passen niet in de genoemde indeling, zoals de uitvoering van de landelijke
voorlichtingscampagnes. In dat geval kiest u voor ‘anders’.
Duur van het project (Planned duration in months):
Vermeld hier de looptijd (in maanden) van het project. Bedoeld wordt de periode waarvoor u bij ZonMw
subsidie aanvraagt.
Taal project (Project language):
Standaard worden aanvragen in het Nederlands geschreven tenzij in de oproep wordt aangegeven dat de
aanvraag in het Engels moet worden geschreven.
Geplande startdatum
Vul hier de startdatum in waarop u bij honorering het project wenst te starten (DD-MM-YYYY).
Na invullen en opslaan krijgt Deel 1 – Project (linkerzijde van het scherm) een groen vinkje.

Tabblad Aandachtsgebied

Niet alijd is het tabblad ‘Aandachtsgebied’ beschikbaar. Is het wel beschikbaar dan dient u hier één of
meerdere onderwerpen te selecteren die op uw aanvraag betrekking hebben.
Na invullen en opslaan krijgt Deel 1 – Aandachtsgebied (linkerzijde van het scherm) een groen vinkje.

Tabblad Samenvatting

Bij een Subsidieaanvraag kunt u op het tabblad Samenvatting 5000 karakters invoeren.
U kunt tekst typen en/of plakken vanuit een ander (Word)document. De lettergrootte en het lettertype wordt
automatisch aan de ProjectNet standaard aangepast. U kunt géén gebruik maken van vet, cursief of
onderstreping.
Trefwoorden:
Geef maximaal 8 trefwoorden die van toepassing zijn op het project. Gebruik hiervoor de begrippen die deel
uitmaken van de Medical Subjects Headings (MESH). U vindt de MESH-lijst op internet via:
www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html.
Sommige trefwoorden bestaan uit meerdere woorden, u kunt deze woorden koppelen met een "_"-teken
waarna het systeem dit als één trefwoord telt.
Na invullen en opslaan krijgt Deel 1 – Samenvatting (linkerzijde van het scherm) een groen vinkje.

Tabblad Projectgroep

Een projectgroep kan uit maximaal 10 projectleden bestaan.
U bent verplicht om de volgende 3 projectgroepleden toe te voegen:
1. Projectleider en penvoerder
2. Bestuurlijk verantwoordelijke
3. Hoofdaanvrager
In de voorgaande versies van projectnet was de account houder automatisch de hoofdaanvrager. Dit is nu
niet meer van toepassing. U dient de hoofdaanvrager toe te voegen bijde projectgroep.
U kunt op 2 manieren projectgroepleden toevoegen.

Het volgende scherm dient ingevuld te worden:

Nadat u de organisatie heeft gevonden klikt u op Kies.

Hierna vult u de persoonsgegevens van het projectlid in.

De projectleider en penvoerder is de persoon die inhoudelijk verantwoordelijk is en de dagelijkse leiding
heeft over het project. Bij honorering van de aanvraag is de projectleider en penvoerder de contactpersoon
waarmee ZonMw over de inhoudelijke voortgang van het project correspondeert.
De bestuurlijk verantwoordelijke is de rechtspersoon of natuurlijk persoon die op grond van de statuten
bevoegd of gemachtigd is de organisatie te vertegenwoordigen.
De hoofdaanvrager is de persoon aan wie de subsidie wordt toegekend.
Projectgroep (overige leden)
Er is ruimte voor maximaal tien personen. Vermeld de personen die een substantiële bijdrage moeten gaan
leveren aan het voorgestelde project.
Indien een functie binnen de projectgroep nog vacant is, vult u bij functie achter de functieomschrijving
"vacature" in.

Wanneer u kiest voor de optie ‘Kopieer accounthouder gegevens’ worden alle gegevens van de
accounthouder overgenomen. U hoeft dan enkel de velden ‘Functie’ en ‘Rol’ in te vullen.
Na invullen en opslaan krijgt Deel 1 – Projectgroep (linkerzijde van het scherm) een groen vinkje.

Tabblad Samenwerking

Wanneer er sprake is van samenwerking dan kunt u hier de samenwerkende organisatie(s) selecteren.
U klikt op de knop:

Wanneer uw de organisatie heeft gevonden klikt u op ‘Kies’ om de organisatie te selecteren. Komt de
organisatie nog niet voor dan kunt u verzoeken de organisatie te laten toevoegen. U kunt dit doen via het
beschikbare formulier of via een e-mail naar Projectnet@zonmw.nl.
Na invullen en opslaan krijgt Deel 1 - Samenwerking (linkerzijde van het scherm) een groen vinkje.

Tabblad Cofinanciers

Wanneer u financiële steun uit andere bronnen verkrijgt dient u in dit scherm in te vullen.

In geval van toegekende aanvragen door cofinancierende instanties zend u kopieën van het bewijs van
toekenning als bijlagen mee met de Subsidieaanvraag.
In het veld Bedrag vult u het bedrag in. U dient het bedrag zonder punten en/of komma´s in te typen.
Het veld Status is een selectieveld. Door te klikken op
opent het selectievenster. U kunt hier de status van
het bedrag in vullen.
Het tabblad Cofinancier is geen verplicht tabblad. U dient het 1x te openen waarna het tabblad zal worden
afgevinkt. Zijn er wel cofinanciers betrokken dan dient u het tabblad in te vullen.
Na invullen en opslaan krijgt Deel 1 – Cofinancier (linkerzijde van het scherm) een groen vinkje.

U heeft Deel 1 van uw Subsidieaanvraag afgerond.

Deel 2 bestaat uit de volgende onderdelen:

Tabblad ZonMw begroting

U dient alle bedragen steeds in euro´s (rond bedragen af op 100-tallen) in te vullen
Het eerste projectjaar begint vanaf de (beoogde) startdatum van het project. Als kostenposten zijn
onderscheiden Personele kosten, Materiële kosten, Implementatiekosten, Apparatuurkosten en Overige
kosten.
U vermeldt in de ProjectNet tabel de totaalbedragen zowel per jaar als per kostenpost.
Bij een subsidieaanvraag bent u verplicht om een uitgebreide begroting toe te voegen. In de velden bij de
ZonMw uitgebreide (Excel document) begroting specificeert u de gevraagde bijdrage van ZonMw per
projectjaar en per kostenpost.
De uitgebreide begroting kunt u downloaden op ww.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidievoorwaarden/.
Alvorens u de diverse tabbladen van deze begroting invult, verzoeken wij u kennis te nemen van de
Subsidievoorwaarden ZonMw per 1 januari 2009. U vindt deze op
http://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidievoorwaarden/
Let op: u dient alle bedragen zonder punten en/of komma´s in te typen. Het gaat hier om het bedrag wat bij
ZonMw wordt aangevraagd dit is exclusief cofinanciering.
Na invullen en opslaan krijgt Deel 2 – Begroting (linkerzijde van het scherm) een groen vinkje.

Tabblad Probleemstelling

Bij een Subsidieaanvraag kunt u op het tabblad Probleemstelling 5000 karakters invoeren.
U kunt tekst typen en/of plakken vanuit een ander (Word)document. De lettergrootte en het lettertype wordt
automatisch aan de ProjectNet standaard aangepast. U kunt géén gebruik maken van vet, cursief of
onderstreping.
Geef een heldere omschrijving van:
Het probleem waar de aanvraag betrekking op heeft en de achtergrond of context.
De aanleiding voor het indienen van deze aanvraag.
De reeds beschikbare kennis: Wat zal dit project toevoegen en wat is de betekenis daarvan?
Geef zo mogelijk een bondige omgevingsanalyse.
Geef een beschrijving van de doelgroep als er sprake is van een doelgroep en vermeld relevante verschillen
naar geslacht, leeftijd, etnische achtergrond en/of andere relevante kenmerken.
Na invullen en opslaan krijgt Deel 2 – Probleemstelling (linkerzijde van het scherm) een groen vinkje.

Tabblad Relevantie

Bij een Subsidieaanvraag kunt u op het tabblad Relevantie 5000 karakters invoeren.
U kunt tekst typen en/of plakken vanuit een ander (Word)document. De lettergrootte en het lettertype wordt
automatisch aan de ProjectNet standaard aangepast. U kunt géén gebruik maken van vet, cursief of
onderstreping.
Bij de beschrijving van de relevantie gaat u in op het belang van het project voor het (deel)programma en u
beschrijft het belang in relatie tot de probleemstelling.
Geef zo concreet en specifiek mogelijk aan wat de verwachte resultaten of opbrengsten zijn.
Maak duidelijk wat het vernieuwende of innovatieve karakter van het project is, qua inhoud en/of qua
aanpak.
Licht toe dat er geen doublures zijn met reeds lopende of verrichte projecten.
Na invullen en opslaan krijgt Deel 2 – Relevantie (linkerzijde van het scherm) een groen vinkje.

Tabblad Kennisoverdracht / Implementatie / Bestendiging:
De tabbladen Kennisoverdracht / Implementatie / Bestendiging zijn afhankelijk van het projecttype wat u op
het eerste tabblad (Project) heeft ingevuld.
Afhankelijk van uw keuze ziet u welk tabblad ingevuld moet worden.
Projecttype Anders:
tabblad Kennisoverdracht/Implementatie/Bestendiging
Projecttype Fundamenteel onderzoek:
tabblad Kennisoverdracht
Projecttype Implementatieproject:
tabblad Bestendiging
Projecttype Ontwikkelproject:
tabblad Implementatie
Projecttype Strategisch onderzoek:
tabblad Kennisoverdracht
Projecttype Toegepast onderzoek:
tabblad Kennisoverdracht
Bij een Subsidieaanvraag kunt u op de tabbladen Kennisoverdracht / Implementatie / Bestendiging 5000
karakters invoeren.
U kunt tekst typen en/of plakken vanuit een ander (Word)document. De lettergrootte en het lettertype wordt
automatisch aan de ProjectNet standaard aangepast. U kunt géén gebruik maken van vet, cursief of
onderstreping.
In geval van een onderzoeksproject benoemt u bij Kennisoverdracht de relevante groepen die belang
hebben bij de mogelijke uitkomsten van het onderzoek. Het betreft hier naast de (bekende) vakgenoten, voor
wie u publicaties schrijft en resultaten presenteert tijdens congressen, vooral ook gebruikers die niet uit uw
directe onderzoeksomgeving komen, maar voor wie uw resultaten of aanpak zeer bruikbaar kunnen zijn bij
een ander project of een mogelijk vervolgtraject. Benoem deze groepen zo concreet mogelijk en geef indien
mogelijk de volgorde van belangrijkheid aan. Daarnaast beschrijft u kort welke doelen u zou willen stellen bij
het overdragen van kennis die voortvloeit uit uw project of bij het stimuleren van het gebruik van uw
resultaten door de genoemde doelgroepen. De uit te voeren activiteiten om de kennisoverdracht doelstelling
te bereiken kunnen per type project verschillen.
Belangrijk is in elk geval aan te geven hoe u de relevante groepen in een vroeg stadium in kennis stelt van uw
project en de (tussentijdse) resultaten en hoe en in welke fase u hen bij het project zou willen betrekken.
Benoem de activiteiten inclusief de te gebruiken communicatie middelen en kanalen. Geef ook aan in welke
fase van het project u deze denkt uit te voeren en welke andere partijen, naast u, daarbij een actieve rol
zouden kunnen spelen.
Samengevat:
formuleer een heldere doelstelling voor kennisoverdracht
benoem toekomstige gebruikers en doelgroepen
noem activiteiten om de doelstelling te bereiken
In geval van een ontwikkelingsproject beschrijft u bij Implementatie de relevante doel- en
gebruikersgroepen die belang hebben bij de resultaten en producten die het ontwikkelingsproject mogelijk
gaat opleveren. Daarbij valt te denken aan onderzoekers en instellingen die deze producten op breder gebruik
in de praktijk willen onderzoeken, beleidsmakers en beslissers in de gezondheidszorg, beroepsverenigingen
en koepelorganisaties, (eind)doelgroepen als het algemene publiek of patiënten/cliënten/consumenten en
hun verenigingen. Benoem deze groepen zo concreet mogelijk inclusief de mate waarin deze betrokken
worden bij de uitvoering van het project en/of de mate waarin bij hen commitment bestaat voor de
eindresultaten. Geef indien mogelijk de volgorde van belangrijkheid aan.
Beschrijf kort welke doelen u zou willen stellen bij het overdragen van kennis en het implementeren van uw
resultaten binnen de genoemde doelgroepen. Maak een analyse van de context waarin de resultaten van uw
project gebruikt kunnen worden en benoem daarin mogelijke bevorderende en belemmerende factoren.
Beschrijf welke variatie aan kennisoverdracht- en implementatieactiviteiten u zou willen inzetten.
Onderbouw uw keuze onder meer vanuit uw analyse van de context en de bevorderende en belemmerende
factoren.
Benoem de activiteiten inclusief de te gebruiken middelen en kanalen. Geef ook aan in welke fase van het
project u deze denkt uit te voeren en welke andere partijen, naast u, daarbij een actieve rol zouden kunnen
spelen.
Samengevat:
formuleer een heldere doelstelling voor bestendiging;
benoem belemmerende en bevorderende factoren

maak een analyse van de bevorderende en belemmerende factoren voor de vervolgstap naar gebruik;
beschrijf de strategieën voor kennisoverdracht en/of implementatie en de concrete activiteiten om de
doelstelling te bereiken.
In geval van een implementatieproject beschrijft u bij Bestendiging in hoeverre de activiteiten gericht
zijn op daadwerkelijke invoering en structurele inbedding van een vernieuwing in de praktijk. Geef daarbij
aan of u wilt bereiken dat de resultaten ook in andere settings en locaties worden
geïmplementeerd of dat uw doelstelling is de resultaten van het implementatietraject te bestendigen binnen
de huidige setting. Geef daarbij aan welke factoren bestendiging bevorderen of belemmeren.
Benoem bestendigingactiviteiten en waarop ze gericht zijn: veranderingen in kennis, vaardigheden en
motivatie van gebruikers of doelgroepen, organisatorische veranderingen, de structuur van de
gezondheidszorg en/of financiering van het vervolg. Onderbouw uw keuze onder meer vanuit uw
analyse van de context en de bevorderende en belemmerende factoren. Geef ook aan welke andere
partijen, naast u, daarbij een actieve rol zouden kunnen spelen. Maak duidelijk of zij in staat zijn om de
innovatie structureel in te bedden in de reguliere zorg/preventie, financiën en/of scholing en of daar bij hen
al commitment voor bestaat.
Samengevat:
formuleer een heldere doelstelling voor bestendiging
benoem belemmerende en bevorderende factoren voor bestendiging
noem activiteiten om de doelstelling te bereiken en waarop ze zijn gericht.
Indien het project niet tot een van de genoemde projecttypen behoort (projecttype ANDERS), bepaalt u zelf
voor uw project of kennisoverdracht of implementatie of bestendiging ofwel een combinatie hiervan van
toepassing is. Vervolgens gaat u met behulp van de hierboven gegeven toelichting in op de voor uw project
van toepassing zijnde aandachtspunten.
Na invullen en opslaan krijgt Deel 2 – Kennisoverdracht / Implementatie / Bestendiging
(linkerzijde van het scherm) een groen vinkje.

Tabblad Doelstelling

Bij een Subsidieaanvraag kunt u op het tabblad Doelstelling 2500 karakters invoeren.
U kunt tekst typen en/of plakken vanuit een ander (Word)document. De lettergrootte en het lettertype wordt
automatisch aan de ProjectNet standaard aangepast. U kunt géén gebruik maken van vet, cursief of
onderstreping.
Bij doelstelling beschrijft u helder, concreet en bondig wat het project beoogt.
Afhankelijk van het type project - onderzoek, ontwikkeling, implementatie - volgt op de doelstelling een
Vraagstelling of Taakstelling.
Bij een onderzoeksproject resulteert de doelstelling in een concrete en toetsbare vraagstelling.
Bij een ontwikkelings- of implementatieproject mondt de doelstelling uit in een concrete en praktisch
haalbare taakstelling.
Na invullen en opslaan krijgt Deel 2 – Doelstelling (linkerzijde van het scherm) een groen vinkje.

U heeft Deel 2 van uw Subsidieaanvraag afgerond.

Deel 3 bevat de volgende onderdelen:

Tabblad Plan van aanpak:

Bij een Subsidieaanvraag kunt u op het tabblad Plan van aanpak 60000 karakters invoeren.
U kunt tekst typen en/of plakken vanuit een ander (Word)document. De lettergrootte en het lettertype wordt
automatisch aan de ProjectNet standaard aangepast. U kunt géén gebruik maken van vet, cursief of
onderstreping.
U beschrijft in het Plan van aanpak:
De gekozen aanpak (methoden en analyses) waarmee de beoogde vraag- of taakstelling beantwoord
of gerealiseerd wordt, inclusief de theoretische en/of empirische onderbouwing.
Bij een onderzoeksproject benoemt u indien van toepassing: de onderzoeksopzet, de
studiepopulatie of databronnen, de omschrijving van de interventie(s), de (primaire en secundaire)
uitkomstmaten, de berekening van de steekproefgrootte en de analyse van de verkregen gegevens.
Bij een ontwikkelingsproject benoemt u indien van toepassing: op welk eindproduct of resultaat
de ontwikkeling is gericht, de gekozen ontwikkelmethode of interventiestrategie en de theoretische of
empirische onderbouwing van deze keuze, geplande of eerder uitgevoerde pre-test van de interventie of
onderdelen daarvan, vorm van samenwerking en samenwerkingspartners, betrokkenheid van
gebruikers of doelgroepen bij de productontwikkeling, mate waarin de resultaten/producten ook elders
bruikbaar zijn, de proces- en effectevaluatie.
Bij een implementatieproject benoemt u indien van toepassing:
op welke gewenste verandering de implementatie is gericht (micro-, meso- of macroniveau) en bij wie;

de analyse van de context waarin moet worden geïmplementeerd inclusief de mogelijke bevorderende en
belemmerende factoren;
de mix aan strategiën waarmee die beoogde verandering moet worden bereikt;
de concrete middelen of activiteiten die daarvoor moeten worden ingezet en waarop deze gericht zijn:
veranderingen in kennis, vaardigheden en motivatie van gebruikers of doelgroepen,
organisatorische veranderingen, de structuur van de gezondheidszorg en/of financiering van het vervolg (zie
voorbeeld).
Voorbeeld:
kennis: noem strategieën die worden toegepast voor kennisoverdracht en maak duidelijk dat deze passen bij
de informatiebehoefte van toekomstige gebruikers; geef aan op welke wijze ervaringskennis is geïntegreerd in
de vernieuwing;
vaardigheden: benoem de mogelijkheden die er zijn voor het leren gebruiken van de vernieuwing; geef aan
welke strategieën worden toegepast voor het leren van vaardigheden en hoe deze passen bij het leergedrag
van toekomstige gebruikers;
motivatie van gebruikers of doelgroepen: maak duidelijk welke strategieën gericht zijn op het vergroten van
het draagvlak voor gebruik van de innovatie of op de motivatie en de belangen van toekomstige gebruikers;
organisatorische veranderingen: beschrijf welke organisatorische veranderingen worden nagestreefd; maak
duidelijk welke verander- en leerstrategieën worden ingezet en hoe deze aansluiten bij de betreffende
organisatie(s);
de structuur van de gezondheidszorg en/of financiering van het vervolg: beschrijf de organisatorische keuze
vanuit de analyse van de context en de bevorderende en belemmerende factorenen, geef hierbij een
onderbouwing;
vorm van samenwerking en samenwerkingspartners;
betrokkenheid c.q. commitment van gebruikers of doelgroepen vanaf de start van het ontwikkelen van
een implementatieplan;
de proces- en effectevaluatie.
Als er sprake is van een doelgroep geeft u bij Plan van aanpak - ongeacht het type project - aan op welke wijze
aan de factoren geslacht, leeftijd, etnische achtergrond en/of andere relevante kenmerken die van belang zijn
voor de doelstelling, aandacht wordt besteed en in hoeverre wordt samengewerkt met de intermediaire en/of
uiteindelijke doelgroep (het patiënten/consumentenperspectief).
Na invullen en opslaan krijgt Deel 3 – Plan van aanpak (linkerzijde van het scherm) een groen vinkje.

Tabblad Expertise:

Bij een Subsidieaanvraag kunt u op het tabblad Expertise 7500 karakters invoeren.
U kunt tekst typen en/of plakken vanuit een ander (Word)document. De lettergrootte en het lettertype wordt
automatisch aan de ProjectNet standaard aangepast. U kunt géén gebruik maken van vet, cursief of
onderstreping.
Deze vraag is belangrijk voor de beoordeling van de projectgroep of persoon. Met expertise wordt bedoeld de
deskundigheid die voortvloeit uit inhoudelijke, praktische of methodologische ervaring die van belang is om
het project tot een goed einde te brengen. Van belang is ook de vertrouwdheid met het specifieke terrein.
Beschrijf hier de voorgaande activiteiten en producten en de beschikbare relevante kennis of vaardigheden
van de projectgroep of persoon. Producten kunnen publicaties, rapporten, richtlijnen, protocollen,
interventies zijn. Ga in op de impact van genoemde producten.
Ook kunt u hier het aantal en de aard van reeds verworven subsidies en (inter)nationale contacten met
vakgenoten en doelgroepen noemen. Indien er sprake is van een aanvraag voor een persoonsgerichte
subsidie, dan kunt u het curriculum vitae als bijlage toevoegen.
Na invullen en opslaan krijgt Deel 3 – Expertise (linkerzijde van het scherm) een groen vinkje.

Tabblad Publicaties:

Bij een Subsidieaanvraag kunt u op het tabblad Publicaties 7500 karakters invoeren.
U kunt tekst typen en/of plakken vanuit een ander (Word)document. De lettergrootte en het lettertype wordt
automatisch aan de ProjectNet standaard aangepast. U kunt géén gebruik maken van vet, cursief of
onderstreping.
U geeft hier een overzicht van de belangrijkste relevante publicaties van de leden van de projectgroep.
Na invullen en opslaan krijgt Deel 3 – Publicaties (linkerzijde van het scherm) een groen vinkje.

Tabblad Referenties:

Bij een Subsidieaanvraag kunt u op het tabblad Referenties 7500 karakters invoeren.
U kunt tekst typen en/of plakken vanuit een ander (Word)document. De lettergrootte en het lettertype wordt
automatisch aan de ProjectNet standaard aangepast. U kunt géén gebruik maken van vet, cursief of
onderstreping.
Vermeld in dit tabblad de publicaties waar u naar verwezen heeft in andere velden van het formulier, zoals
bij: Probleemstelling, Relevantie of Plan van aanpak. Als u geen literatuurverwijzingen heeft
aangegeven, vult u dit veld niet in.
Na invullen en opslaan krijgt Deel 3 – Referenties (linkerzijde van het scherm) een groen vinkje.

Tabblad Bijzondere gegevens:

Wanneer u een verklaring nodig heeft dan dient u de status van de verklaring op te geven.
In deze velden kruist u aan of voor het project goedkeuring nodig is van een (erkende) medisch-ethische
toetsingscommissie (METC) of Dierexperimenten commissie (DEC). Om een status te kunnen selecteren
klikt u op de knop waarna zich een selectievenster opent.
Ook kunt u aankruisen of een vergunning volgens de Wet Bevolkingsonderzoek van toepassing is en of deze
al is verkregen.
ZonMw onderschrijft de Code Openheid Dierproeven en de Code Biosecurity (zie codes op de website). U
dient na te gaan of deze codes relevant zijn voor uw aanvraag. Indien dat het geval is, vereist ZonMw dat u
deze codes onderschrijft en daarnaar zal handelen.
Wanneer u andere dan hierboven genoemde vergunningen nodig heeft of deze heeft verkregen kunt u dit
vermelden in het veld "Andere vergunningen".

Na invullen en opslaan krijgt Deel 3 – Tabel Bijzondere gegevens (linkerzijde van het scherm) een
groen vinkje.

U heeft Deel 3 van uw Subsidieaanvraag afgerond.

Deel 4 bevat de volgende onderdelen:

Tabblad Overig:

Bij een Subsidieaanvraag kunt u op het tabblad Overig 1000 karakters invoeren.
U kunt tekst typen en/of plakken vanuit een ander (Word)document. De lettergrootte en het lettertype wordt
automatisch aan de ProjectNet standaard aangepast. U kunt géén gebruik maken van vet, cursief of
onderstreping.
Wanneer u het vakje ‘Ja’ aanklikt dient u het ZonMw programma te selecteren waar u een aanvraag bij heeft
ingediend.
Na invullen en opslaan krijgt Deel 4 – Overig (linkerzijde van het scherm) een groen vinkje.

Tabblad Bijlage:

U dient bij een Subsidieaanvraag een uitgebreide begroting toe te voegen. ZonMw kent 3 varianten hiervan.
U dient zelf te bepalen welke uitgebreide begroting voor uw subsidieaanvraag van toepassing is.
U kunt de uitgebreide begrotingen vinden op www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidievoorwaarden/.
Let op: wanneer u van uw Excel document een pdf genereert moet u het vinkje ‘hele werkmap’ aanvinken.

Om een bijlage toe te voegen klikt u op

In het volgende scherm kunt u een omschrijving van de PDF invullen. Hierna klikt u op de knop ‘Bladeren’
om de PDF op uw computer op te zoeken. Door op de PDF te dubbelklikken verschijnt het in het veld
‘Bestandsnaam’. Hierna klikt u op ‘Upload dit bestand’.

Het kan voorkomen dan u tijdens het uploaden van de PDF de melding krijgt ‘Het bestand dat u probeert toe
te voegen bevat ongeldige karakters’.

U kunt deze melding negeren en klikken op OK.
Na het uploaden worden de PDF’s getoond op het tabblad Bijlage.

Na invullen en opslaan krijgt Deel 4 – Bijlage (linkerzijde van het scherm) een groen vinkje.

U heeft Deel 4 van uw Subsidieaanvraag afgerond en kunt uw Subsidieaanvraag nu indienen.

Indienen van uw Subsidieaanvraag:

Bij het aanmaken van uw account heeft u een PIN code ontvangen. Wanneer u uw PIN code bent vergeten
kunt u deze opvragen door te klikken op de knop:

Uw PIN code wordt dan verstuurd naar het e-mail adres wat u bij het aanmaken van uw account heeft
opgegeven. ProjectNet verteld u naar welk e-mail adres de gegevens zijn verzonden.

Wanneer u gebruik wenst te maken van een ander e-mail adres kunt u dit instellen op het Hoofdmenu bij
Account.

Na het indienen van uw subsidieaanvraag krijgt u de volgende melding.

Na het indienen maakt u van uw ingediende Subsidieaanvraag opnieuw een PDF. Het woord Concept is
door de indiening gewijzigd in Definitief en er is een onderteken pagina aan uw aanvraag toegevoegd. U
dient deze PDF uit te printen en deze - binnen 1 week na elektronische indiening - op te sturen naar het
programmasecretariaat.

Publiekssamenvatting:

Nieuw in ProjectNet is het tabblad Publiekssamenvatting.
Bij honorering van uw aanvraag wordt u verzocht om dit tabblad binnen 2 weken na honorering in te vullen.

U heeft in het tekstveld de beschikking over 150 woorden (= 1000 karakters).

Voortgangsverslag:
ZonMw kent 2 varianten van verslagen:
1. Voortgangsverslag
2. Eindverslag
De varianten zijn afhankelijk van de looptijd van een project. Normaliter verwacht het
programmasecretariaat elke 12 maanden een verantwoording middels een verslag. Deze periode kan
afwijken.
De hoofdaanvrager krijgt via een email van het programmasecretariaat een verzoek tot het indienen van een
verslag en stuurt het bijbehorende verslagformulier mee.
De tabbladen in ProjectNet zijn ter publicatie op het Internet. Het verslagformulier is de verantwoording
over de verslagperiode en wordt beoordeeld door de programmacommissie.

Tabblad Samenvatting:

Op het scherm ‘Samenvatting’ beschrijft u de voortgang tijdens de rapportageperiode. Indien de bij het
project behorende subsidieaanvraag in het Engels is ingediend moet de samenvatting ook in het Engels
beschreven worden. Het invullen van de Nederlandse samenvatting is altijd verplicht.

De Samenvatting wordt gepubliceerd op de website van ZonMw en dient begrijpelijk te zijn voor een breed
publiek. Probeer uw tekst te beperken tot 10 à 15 regels.
De Samenvatting is bedoeld om geïnteresseerden kort en bondig inzicht te geven in het project: waar ging het
over, wat was het probleem, wat hoopte men op te lossen, hoe is dat aangepakt, wat heeft het opgeleverd. Een
samenvatting geeft dus een kort resumé van het geheel, maar moet compleet zijn. Een lezer moet de
samenvatting kunnen lezen zonder van de rest van het verslag kennis te hoeven nemen.
Bovendien moet de samenvatting voor een breed publiek leesbaar zijn.
Door ZonMw kan ook de Engelstalige samenvatting verplicht worden gesteld.
Beide samenvattingen worden gepubliceerd op de website van ZonMw. U dient u samenvatting zodanig te
schrijven dat deze ook voor leken te begrijpen is.
Na het invullen en opslaan van de Samenvatting zal dit onderdeel worden afgevinkt.

Tabblad Resultaten:

Op het scherm ‘Resultaten’ beschrijft u de resultaten over de rapportageperiode. Indien de bij het project
behorende subsidieaanvraag in het Engels is ingediend moeten de resultaten ook in het Engels beschreven
worden. Het invullen van het Nederlandse resultaten veld is altijd verplicht. Door ZonMw kan ook de
Engelstalige resultaten verplicht worden gesteld.
De Resultaten worden gepubliceerd op de website van ZonMw en dienen begrijpelijk te zijn voor een breed
publiek. Probeer uw tekst te beperken tot 10 à 15 regels.
Bij de Resultaten beperkt men zich tot het beschrijven van het resultaat: is de doelstelling gehaald, wat zijn
de antwoorden op de geformuleerde vraagstellingen, heeft het project tot nieuwe inzichten geleid en welke
conclusies en aanbevelingen zijn er uit het project te trekken.
Beschrijf in hoeverre de doelstelling (reeds) gerealiseerd is en de vraagstelling (reeds) beantwoord is en/of de
taakstelling bereikt is.
Vermeld vervolgens:
de gebruikte methode(n),
de (reeds) behaalde resultaten en of het
project (reeds) tot nieuwe inzichten heeft geleid,
de conclusies en de aanbevelingen.

Geef in maximaal 10 regels een actuele Nederlandstalige beschrijving van de bereikte resultaten/nieuwe
inzichten van het project in een voor een breed publiek begrijpelijke taal. Deze tekst is - onder andere bestemd voor de Projectenpoort (www.zonmw.nl/projectenpoort), die openbaar toegankelijk is.
Na het invullen en opslaan van de Resultaten zal dit onderdeel worden afgevinkt.

Tabblad Bijlagen:

Om een bijlage toe te voegen klikt u op:

In het veld ‘Omschrijving’ kunt u een korte omschrijving van de PDF invullen. Hierna klikt u op de knop
‘Bladeren’ om de PDF op uw computer op te zoeken. Door op de PDF te dubbelklikken verschijnt het in het
veld ‘Bestandsnaam’. Hierna klikt u op ‘Upload dit bestand’.
Het kan voorkomen dan u tijdens het uploaden van de PDF de melding krijgt ‘Het bestand dat u probeert toe
te voegen bevat ongeldige karakters’.

U kunt deze melding negeren en klikken op OK.

Na het uploaden worden de PDF’s getoond op het tabblad Bijlage en wordt het onderdeel Bijlage afgevinkt.

U kunt tussentijds een PDF van uw verslag maken door te klikken op de knop ‘Maak PDF’.

Na het maken van de PDF is er aan de linkerzijde van het menu er een optie bijgekomen, namelijk ‘Bekijk
PDF’.

Tabblad Indienen:

Voor definitieve indiening wordt u door ProjectNet erop geattendeerd dat u misschien nog Producten wilt
toevoegen.

Heeft u geen Producten toe te voegen dan kiest u voor Indienen, anders kiest u voor Producten.
Na definitieve indiening krijgt u van ProjectNet de volgende melding:

Op het moment van indienen stuurt ProjectNet u een email:
Uw voortgangsverslag is succesvol ingediend bij ZonMw via het subsidieaanvraag systeem ProjectNet.
De gegevens van uw verslag:
Verslagnummer: 16485
Naam verslag: Verslag
Ingediend d.d.: 02-12-2011 15:10
Dossiernummer: 12345678

Eindverslag:
Aan het einde van de looptijd van uw project dient u een Eindverslag in te dienen en een financiële
verantwoording over het toegekende bedrag te overleggen.

Tabblad Samenvatting:

Op het scherm ‘Samenvatting’ beschrijft u de voortgang tijdens de rapportageperiode. Indien de bij het
project behorende subsidieaanvraag in het Engels is ingediend moet de samenvatting ook in het Engels
beschreven worden. Het invullen van de Nederlandse samenvatting is altijd verplicht.
De Samenvatting wordt gepubliceerd op de website van ZonMw en dient begrijpelijk te zijn voor een breed
publiek. Probeer uw tekst te beperken tot 10 à 15 regels.
De Samenvatting is bedoeld om geïnteresseerden kort en bondig inzicht te geven in het project: waar ging het
over, wat was het probleem, wat hoopte men op te lossen, hoe is dat aangepakt, wat heeft het opgeleverd. Een
samenvatting geeft dus een kort resumé van het geheel, maar moet compleet zijn. Een lezer moet de
samenvatting kunnen lezen zonder van de rest van het verslag kennis te hoeven nemen.
Bovendien moet de samenvatting voor een breed publiek leesbaar zijn.
Door ZonMw kan ook de Engelstalige samenvatting verplicht worden gesteld.
Beide samenvattingen worden gepubliceerd op de website van ZonMw. U dient u samenvatting zodanig te
schrijven dat deze ook voor leken te begrijpen is.
Na het invullen en opslaan van de Samenvatting zal dit onderdeel worden afgevinkt.

Tabblad Resultaten:

Op het scherm ‘Resultaten’ beschrijft u de resultaten over de rapportageperiode. Indien de bij het project
behorende subsidieaanvraag in het Engels is ingediend moeten de resultaten ook in het Engels beschreven
worden. Het invullen van het Nederlandse resultaten veld is altijd verplicht. Door ZonMw kan ook de
Engelstalige resultaten verplicht worden gesteld.
De Resultaten worden gepubliceerd op de website van ZonMw en dienen begrijpelijk te zijn voor een breed
publiek. Probeer uw tekst te beperken tot 10 à 15 regels.
Bij de Resultaten beperkt men zich tot het beschrijven van het resultaat: is de doelstelling gehaald, wat zijn
de antwoorden op de geformuleerde vraagstellingen, heeft het project tot nieuwe inzichten geleid en welke
conclusies en aanbevelingen zijn er uit het project te trekken.
Beschrijf in hoeverre de doelstelling (reeds) gerealiseerd is en de vraagstelling (reeds) beantwoord is en/of de
taakstelling bereikt is.

Vermeld vervolgens:
de gebruikte methode(n),
de (reeds) behaalde resultaten en of het
project (reeds) tot nieuwe inzichten heeft geleid,
de conclusies en de aanbevelingen
Geef in maximaal 10 regels een actuele Nederlandstalige beschrijving van de bereikte resultaten/nieuwe
inzichten van het project in een voor een breed publiek begrijpelijke taal. Deze tekst is - onder andere bestemd voor de Projectenpoort (www.zonmw.nl/projectenpoort), die openbaar toegankelijk is.

Na het invullen en opslaan van de Resultaten zal dit onderdeel worden afgevinkt.

Tabblad Projectgroep:
Op het tabblad Projectgroep vindt u een overzicht van de projectgroep zoals deze bij de start van het project
was. Het kan zijn dat de samenstelling van de projectgroep gedurende de looptijd is gewijzigd.
U heeft in dit scherm de mogelijkheid om projectgroepleden te verwijderen en/of toe te voegen.
Na aanbrengen van mutaties en opslaan van de Projectgroep zal dit onderdeel worden afgevinkt.

Tabblad Bijlage:

Om een bijlage toe te voegen klikt u op:

In het veld ‘Omschrijving’ kunt u een korte omschrijving van de PDF invullen. Hierna klikt u op de knop
‘Bladeren’ om de PDF op uw computer op te zoeken. Door op de PDF te dubbelklikken verschijnt het in het
veld ‘Bestandsnaam’. Hierna klikt u op ‘Upload dit bestand’.
Het kan voorkomen dan u tijdens het uploaden van de PDF de melding krijgt ‘Het bestand dat u probeert toe
te voegen bevat ongeldige karakters’.

U kunt deze melding negeren en klikken op OK.

Na het uploaden worden de PDF’s getoond op het tabblad Bijlage en wordt het onderdeel Bijlage afgevinkt.

Na het toevoegen van uw eindverslagformulier en de financiële verantwoording zal het onderdeel
Bijlage worden afgevinkt.

Tabblad Indienen:

Voor definitieve indiening wordt u door ProjectNet erop geattendeerd dat u misschien nog Producten wilt
toevoegen.

Heeft u geen Producten toe te voegen dan kiest u voor Indienen, anders kiest u voor Producten.
Na definitieve indiening krijgt u van ProjectNet de volgende melding:

Op het moment van indienen stuurt ProjectNet u een email:
Uw eindverslag is succesvol ingediend bij ZonMw via het subsidieaanvraag systeem ProjectNet.
De gegevens van uw verslag:
Verslagnummer: 4794
Naam verslag: Verslag
Ingediend d.d.: 05-12-2011 15:10
Dossiernummer: 98-00000-97-001

Producten:

U kunt op ieder gewenst tijdstip producten toevoegen.
ProjectNet kent onderstaande categorieën van producten.
Tijdschrift artikel
Boek
Bijdrage aan boek
Proefschrift
Congresbijdrage
Professionele publicatie
Publieksinformatie
Octrooi
Contract
Overige

In het scherm Tijdschrift artikel dient u alle met een * gemerkte velden in te vullen.

In het scherm Boek dient u alle met een * gemerkte velden in te vullen.

In het scherm Bijdrage aan boek dient u alle met een * gemerkte velden in te vullen.

In het scherm Proefschrift dient u alle met een * gemerkte velden in te vullen.

In het scherm Congresbijdrage dient u alle met een * gemerkte velden in te vullen.

In het scherm Professionele publicatie dient u alle met een * gemerkte velden in te vullen.

In het scherm Publieksinformatie dient u alle met een * gemerkte velden in te vullen.

In het scherm Octrooi dient u alle met een * gemerkte velden in te vullen.

In het scherm Contract dient u alle met een * gemerkte velden in te vullen.

In het scherm Overig dient u alle met een * gemerkte velden in te vullen.

Producten indienen:
Wanneer u uw producten wilt indienen kunt u in het overzicht van uw producten kiezen voor het tabblad
´Indienen/Ondertekenen´.
Vul uw ´Pincode´ in en druk op de knop ‘Indienen’. Alle nieuwe en gewijzigde producten worden
automatische doorgestuurd naar ZonMw.
Tevens ontvangt u een email met de ingediende producten.
Daarnaast worden nieuwe en gewijzigde producten automatisch ingediend op het moment dat u een
voortgangs- of eindverslag indient.
U kunt producten blijven indienen tot 5 jaar nadat uw project is afgesloten.

naar wie u deze kunt richten. De call is te vinden op www.zonmw.nl, Subsidie, Subsidiekalender, u dient te
klikken op het programmanaam wat voor u van toepassing is.
Ik krijg de melding "Er zijn voor u geen lopende of afgesloten projecten bekend" als ik op het Hoofdmenu op
de knop Projecten klik.
Projecten zijn alleen gekoppeld aan de hoofdaanvrager. Indien u de hoofdaanvrager bent, maar voor alsnog
deze melding krijgt moet u nagaan of er verslagen voor u zijn opengesteld. Van het programmasecretariaat
krijgt u een e-mail met het verzoek om een verslag in te dienen. U kunt hierover met het
programmasecretariaat contact opnemen. U kunt via hen achterhalen aan welke accountnaam het project is
gekoppeld. Indien de hoofdaanvrager in de tussentijd is gewijzigd kunt u deze aan het
programmasecretariaat door geven via een e-mail of een brief. Vervolgens kan ZonMw het project aan de
nieuwe hoofdaanvrager koppelen.

Carrièrepad
Gehonoreerde NWO-projecten dienen te melden hoe het carrièreverloop gedurende de looptijd van
het project verloopt.
Hoe kunt u uw carrièreverloop invullen?


Na het inloggen in projectnet, kiest u voor Gehonoreerde projecten.

U vindt hier u project:

Door op het project te klikken komt u in het overzicht projectdetails:

Hier vindt u het onderdeel Carrièreverloop, door hierop te klikken opent u dit onderdeel:

In het ‘Overzicht carrièreverloop’ vindt u de meetpunten. De meetpunten zijn ‘Project begin’ , ‘Midterm
project’, ‘Einde project’. Om u carrièreverloop aan te passen klikt u op het meetpunt.

Hier kunt u uw carrièreverloop aanpassen en nieuwe fases toevoegen.

FAQ
Vraag:
Sommige pagina´s in ProjectNet worden niet correct getoond.
De website wordt optimaal getoond met meer recente versies van de meest gebruikte browsers. Wij raden u
aan om Internet Explorer 5.5 of Netscape 6.1 (of een latere versie) te gebruiken. Eerdere versies tonen
sommige pagina´s niet geheel correct. Uitzondering hierop is Netscape 6.0. In deze versie is een dusdanige
fout aanwezig dat deze door Netscape zelf niet meer wordt ondersteund.
Ik heb nooit met ProjectNet gewerkt. Wat moet ik doen?
Als u nooit eerder met ProjectNet heeft gewerkt, dient u eerst een account aan te maken. Deze kunt u doen
via de optie "Nieuwe gebruiker" in het ´Home´ -scherm. U kiest een gebruikersnaam en een wachtwoord en
volgt de stappen. Nadat u een account heeft aangemaakt krijgt u van ProjectNet een bevestigingsmail met
daarop uw gebruikersnaam, wachtwoord en pincode. Bewaar deze gegevens goed.
Ik kan niet inloggen. Ik ben mijn wachtwoord vergeten.
Indien u niet kunt inloggen omdat u het wachtwoord niet meer weet kunt op het scherm ´Log in´ kiezen voor
"Wachtwoord en/of pincode vergeten". Na het opegeven van uw gebruikersnaam stuurt ProjectNet een
automatische bericht met uw gegevens naar het opgegeven e-mailadres bij uw account.
Mijn wachtwoord en pincode zijn nog steeds niet gemaild.
Als u na een aantal minuten nog steeds uw gegevens niet heeft ontvangen kunt u in uw spambox kijken of het
niet meteen als spam is gefiltert door uw e-mailprogramma. Zo niet, dan bevat waarschijnlijk het e-mailadres
wat bij uw account is opgegeven een typfout of bestaat deze niet meer. In dit geval kunt u contact opnemen
met de ProjectNet Helpdesk om uw e-mailadres bij het account te wijzigen. Het telefoonnummer van de
Helpdesk staat bovenaan deze toelichtingspagina.
Ik krijg de melding dat ik een verkeerde gebruikersnaam of wachtwoord heb ingevoerd. Ik weet zeker dat ik
geen foute gebruikersnaam en wachtwoord opgeef.
Het veld wachtwoord is hoofdletter gevoelig. U kunt nagaan of u geen hoofdletter(s) heeft gebruikt in uw
wachtwoord. Indien dit niet de oorzaak is moet u nagaan of u überhaupt een account heeft aangemaakt en
niet alleen een verzoek heeft gedaan om een organisatie toe te voegen aan ProjectNet resultatenscherm.
Hierover krijgt u namelijk ook een bevestigingsmail, maar met de bevestiging dat uw organisatie is
toegevoegd in het ProjectNet database. Dit betekent dat u nog geen account heeft aan kunnen maken omdat
u nog geen organisatie heeft kunnen selecteren. Na het aanmaken van een account krijgt u een automatische
bericht met daarop uw unieke pincode waarmee u een aanvraag/project/verslag/producten kunt indienen.
Ik krijg de foutmelding dat ik ben ingelogd en kom dan niet op ProjectNet.
ProjectNet is een beveiligd website. Dat betekent o.a. dat u niet op twee schermen, op
dezelfde computer, kunt inloggen. Indien u het scherm sluit zonder uit te loggen (optie "Log uit" in het
linkermenu) zal ProjectNet deze foutmelding geven. Het makkelijkste oplossing is om al u internet schermen
af te sluiten en een nieuwe te openen en daar in te loggen. Als u nog steeds dezelfde melding krijgt, moet u
uw computer herstarten zodat alle geheugen van uw internet browser ververst wordt.
Wie moet ik als "Bestuurlijk verantwoordelijke" bij mijn aanvraag opgeven?
De bestuurlijk verantwoordelijke is diegene die het beheer van de financiën van het project op zich neemt.
Ik heb mijn aanvraag ingediend en zie dat er een fout in staat. Kan ik deze nog aanpassen?
Ingediende aanvragen kunnen niet gewijzigd worden. Daarom is het belangrijk dat u voor het indienen nog
een PDF maakt van uw werk en deze goed naloopt. Voor het maken van de PDF kunt u in de toelichting op
het kopje "Maak PDF" en "Bekijk PDF" klikken voor meer informatie.
Ik mag mijn projectidee uitwerken, maar ik weet niet hoe.
Van ZonMw krijgt u een uitnodiging om uw projectidee uit te werken. U krijgt hiervoor geen link. U dient in
te loggen op ProjectNet en te kiezen voor "Aanvragen". In uw ´Overzicht aanvragen´ ziet u uw ingediende
projectidee en de nog niet ingediende subsidieaanvraag. U hoeft dus niets te doen. Wanneer u geen
subsidieaanvraag ziet staan dient u contact op te nemen met het programmasecretariaat.
Ik heb mijn aanvraag ingediend en weet niet waar ik de hardcopy naartoe kan sturen.
Bij een subsidieaanvraag is het verplicht om de hardcopy, voorzien met de handtekening van het bestuurlijk
verantwoordelijke en de projectleider en penvoerder, op te sturen. Op de call op de ZonMw website staat

