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Centre of Expertise Preventie in Zorg & Welzijn 
 
Aanvraagprocedure nieuwe initiatieven ronde 3 najaar 2021 

 
Dit document beschrijft de tijdslijn, de samenstelling van de beoordelingsadviescommissie en criteria voor het 
toekennen van stimuleringsmiddelen van het Centre of Expertise Preventie in Zorg & Welzijn voor nieuwe 
initiatieven met een looptijd van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022. Initiatieven kunnen zich richten 
op een aanvraag voor:  

- Het opstarten of opschalen van een Living Lab of Leer & Innovatie Netwerk (LIN) dan wel het starten 
van projecten binnen een bestaand Living Lab of LIN 

- Cofinanciering van een (externe) subsidieaanvraag 
- Een Centre promotietraject  

Voor een beperkt aantal initiatieven is het mogelijk op een looptijd van 2 tot 3 jaar in te zetten. Specifieke 
criteria voor meerjarige initiatieven staan hieronder beschreven. Deze procedure valt binnen de GSW kaders 
ten aanzien van Promoveren & Postdocs en Subsidieaanvragen. 
 
Voor deze ronde is in 2022 ruim € 400.000 [onder voorbehoud] beschikbaar. Voor aanvragen < € 50.000 kan 
het projectcanvas gebruikt worden als aanvraagformulier. Voor aanvragen > € 50.000 wordt verzocht een 
uitgewerkt projectplan in te dienen. Zie daartoe het voorbeeld van het projectplan Leefstijlinterventies voor de 
GGZ (Jasmijn Holla e.a., opvraagbaar). In alle gevallen is de aanvraag met GSW control doorgesproken en de 
begroting opgesteld op basis van het advies van GSW control. 
 
Tijdslijn derde ronde 
Uiterlijk 1 oktober 2021:  Aankondiging 3e ronde via mailing door directeur GSW (deze 

procedure en projectcanvas beschikbaar via de CoE Preventie 
jaarkalender) 

Uiterlijk 19 november 12u middag:  Indienen aanvragen via mail bij programmamanager CoE Preventie 
(titel van de mail bevat: CoE aanvraag [naam/acroniem project]) 

Uiterlijk 20 december 2021:  Uitsluitsel over te honoreren CoE Preventie aanvragen via mail door 
directeur GSW aan aanvragers 

1 januari 2022:  Start projecten  
 

Beoordelingscommissie ronde 3 
Marije Deutekom    Directeur domein GSW (voorzitter) 
Floor Aarts    Beleidsadviseur Onderzoek domein GSW 
Hans Bossert    Lector Finance & Accountancy, domein BFL 
Noor Christoph     Programma manager CoE Preventie (secretaris) domein GSW 
Astrid Haijma    Project controller domein GSW 
Carla Rinkel     Clustermanager domein GSW Social work Noord en Sportkunde  
Katrin Tazelaar    Manager onderzoek, domein TOI 
Vera van Waardenburg   Clustermanager domein GSW Nursing 
Ad Warnar    Directeur voor Betere Zorg (werkveldpartner) 
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Criteria voor CoE Preventie aanvragen 
- De uitdaging die aanleiding is voor het project betreft een maatschappelijk vraagstuk uit de 

beroepspraktijk, opgeworpen door een werkveldpartner (duidelijk externe urgentie) 
a. Deze uitdaging is omschreven als een heldere bondige probleemstelling vanuit het perspectief van 

de werkveldpartner 
- De probleemstelling overstijgt een enkel lectoraat of discipline. Er is sprake van interdisciplinaire, 

interprofessionele samenwerking waarin meerdere lectoraten en opleidingen participeren in het project. 
Er sprake van een cross-over (lectoraten uit zowel gezondheid als welzijn doen mee, opleidingen uit 
meerdere clusters) 

a. Het is een pré indien lectoraten en/of opleidingen uit de andere Inholland domeinen deelnemen 
als partner in het initiatief.  

b. Penvoerderschap kan ook bij een ander domein dan GSW liggen. In dat geval zijn er altijd GSW 
lectoraten en/of opleidingen betrokken als partner in het initiatief.  

- Externe werkveldpartners kunnen ook penvoerder van een initiatief zijn. En dus financiering aanvragen 
voor projecten. In dat geval is er altijd één (of meerdere) GSW lectora(a)t(en) en één (of meerdere) GSW 
opleiding(en) partner in het initiatief. Zodat de impact op het welzijn, vitaliteit en gezondheid van de 
doelgroep altijd geborgd is.     

- De beoogde resultaten hebben direct impact op het welzijn, vitaliteit en gezondheid van de doelgroep 
(burger, client, patiënt). Deze impact (bv stijging kwaliteit van leven) wordt waar mogelijk meetbaar 
gemaakt in het initiatief  

a. Deze impact is concreet gemaakt door (kwalitatieve en/of kwantitatieve) indicatoren te 
benoemen en wijze waarop impact meetbaar is gemaakt (bv aantal valincidenten gedaald met 
10%, ervaren kwaliteit van leven gestegen blijkens….., draagvlak voor innovatie in betrokken 
organisaties omhoog blijkens…..) 

- Het is een pré als een lector samen met een stakeholder uit het onderwijs penvoerder is en zo de 
verbondenheid van onderzoek en onderwijs borgen 

- Het consortium / projectteam bestaat uit verschillende partners (quadruple helix) bijvoorbeeld: 
gemeentes/provincies, studenten (opleidingen), kennisinstellingen, MKB, 
client/patiënt/burgerorganisaties, zorg- welzijns- en/of sportinstellingen, (landelijke) 
samenwerkingsverbanden, et cetera 

a. De inzet van de partner(s) is concreet opgenomen in de aanvraag doordat inzet van alle 
medewerkers (met naam, contactgegevens en fte) inclusief partnermedewerker is opgenomen in 
de aanvraag  

b. Deelname van partners blijkt uit de intentieverklaringen van werkveld directeuren/bestuurders 
die als bijlage zijn toegevoegd aan het projectcanvas.  

- Er is duidelijk sprake van studentparticipatie en dit is concreet gemaakt (aantal studenten, opleidingen, 
onderwijsonderdeel, beroepsproducten, et cetera) 

a. Dit is expliciet afgestemd met betreffende CM(s) en teamleider(s) 
- Preventie is het kernthema. Het initiatief levert concrete resultaten op (een van) de volgende speerpunten. 

Deze resultaten zijn concreet gemaakt (bv artikel, blueprint onderwijsmodule, aanzet voor 
richtlijn/behandelprotocol, procesmodel voor innovatie, aantal studentprojecten etc):  

a. Leefstijl & Gezondheid 
b. Preventie van kansenongelijkheid 
c. Technologie (eHealth, AI, AR/VR) in de preventieve context 

  

mailto:Noor.Christoph@Inholland.nl
https://www.inholland.nl/onderzoek/centre-of-expertise-preventie-in-zorg-welzijn/jaarkalender-coe-preventie/


 

3 
Meer informatie? Noor.Christoph@Inholland.nl (programma manager CoE Preventie) 

 

 
 
 
 
 
 
- In de fasering/aanpak van het project blijkt duidelijk dat er aandacht is voor:  

a. Professionalisering van de HBO-professional (zowel student- als zorgverlenersperspectief) en 
implementatie in het onderwijs 

b. Implementatiekunde aan de voorkant van gezondheid & welzijn 
c. Interprofessionele samenwerking 

- Optioneel: de waarderende aanpak wordt als onderzoeksmethode ingezet (smalle interpretatie) en/of de 
waarderende aanpak wordt als co-creatie/ontwikkelperspectief ingezet (brede interpretatie) 

- Het is een pré als een initiatief aansluit bij een (longitudinaal) al lopend onderzoek, LIN en/of bij een 
bestaand samenwerkingsverband (geen ad hoc projecten).  

a. Noem het initiatief waar het bij aansluit en omschrijf kort de (beginnende) programmatische 
onderzoekslijn die ontstaat 

- Het volgen van actuele maatschappelijke ontwikkelingen en daar direct op kunnen schakelen 
a. Noem de concrete strategische preventie agenda waar het initiatief direct op aansluit (inclusief 

link naar die agenda) 
- Zijn er strategische partners die aan het project deelnemen (strategische allianties zoals samenwerking 

met universiteiten, landelijke (kennis)netwerken, landelijke zorg-, sport- en welzijnsinstellingen)? 
- Is er een goede spreiding van de aanvragen over de verschillende speerpunten van het CoE op het gebied 

van preventie (kansenongelijkheid, Leefstijl & gezondheid, technologie in de preventieve context? 
- Is er een goede spreiding van de aanvragen naar soort project (LIN/Living lab, cofinanciering 

onderzoeksproject extern subsidietraject, of promotievoorstel)? 
 
Aanvullende criteria voor meerjarige initiatieven 
- Er is duidelijk sprake van een programmatische lijn (geen ad hoc initiatieven) die concreet verband houdt 

met een speerpunt van het CoE, en verbonden is aan expliciete missies/speerpunten van een strategische 
preventie agenda 

- De kennisontwikkeling die plaatsvindt op de speerpunten en de voorziene resultaten zijn concreet 
omschreven 

- Het is helder omschreven wat de voorziene impact is van het initiatief door een uitgewerkte methoden 
sectie en hypothetische resultaten 

- Er is sprake van een consortium met strategische partners (zoals universiteiten, landelijke) netwerken, 
branche of beroepsverenigingen, landelijk opererende organisaties etc).  

- Indien de aanvraag een voorstel tot promotieonderzoek betreft, wordt het Promotiereglement van GSW 
gevolgd. De blueprint van de dissertatie vormt het inhoudelijke deel van de aanvraag. Promotiecommissie 
is met naam en toenaam benoemd in de aanvraag.  
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Aanvullende criteria voor extern penvoerderschap 
- De externe partner is een publieke partij (not for profit) 
- Het initiatief zet nadrukkelijk in op het genereren van  maatschappelijk nut (niet: product 

ontwikkeling/product innovatie) 
- Fte’s van medewerkers kunnen opgevoerd worden als kosten. Er is sprake van een inspanningsverplichting 
- Externe penvoerders worden verzocht contact op te nemen met control GSW om te bespreken hoe het 

penvoerderschap ingericht kan worden. Neemt contact op via de programma manager CoE Preventie 
(Noor Christoph, noor.christoph@inholland.nl) 

 
NB: Aan het einde van de looptijd van een project (uiterlijk 31 januari van het volgende jaar, voor meerjarige 
initiatieven zal dit jaarlijks gevraagd worden) geeft de projectleider/penvoerder een inhoudelijke rapportage 
over de resultaten  van het project, zoals hierboven beschreven, inclusief een overzicht (Excel) van de 
gemaakte kosten & geleverde baten van het project met daarbij de effort van de partners (in kind / in cash). 
Een kort, handzaam format hiervoor wordt begin januari beschikbaar gemaakt aan de projectleiders door de 
CoE programma manager. Eea ism control.  
 
De bestede middelen van alle CoE projecten die in 2022 hebben gelopen, zullen worden samengenomen in 1 
integraal CoE overzicht. Dit overzicht wordt gecomplementeerd met een management samenvatting waarin de 
opgeleverde resultaten van de initiatieven beschreven staan. Met dit overzicht wordt verantwoording afgelegd 
aan het domein GSW en CvB voor de ingelegde investeringen in het Centre en de doorwerking van de 
middelen.  
 
Ter overweging voor de aanvragers 
- Kennisprojecten (projecten met als doel een inhoudelijke, theoretische en/of wetenschappelijke 

verkenning te doen van een thema op het gebied van preventie) worden niet gefinancierd vanuit het 
Centre maar kunnen uit het lectoraat/de lectoraatsmiddelen gefinancierd te worden 

- Projecten die zich specifiek op één opleiding richten, worden gevraagd bij de betreffende opleiding te 
verkennen of financiering mogelijk is 

- Projecten die zich in de verkennende, oriënterende fase bevinden komen niet in aanmerking voor 
financiering 

- Het is niet mogelijk middelen aan te vragen voor financiering van zitting in adviesraden, 
programmabesturen e.d.  
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