
Tabel subsidieregelingen tweede helft 2022
Naam programma Organisatie Doel Toelichting Aanvullende informatie Deadline Website
[Vooraankondiging] 
implementatie 
Passende zorg

Zonmw Passende zorg is een centraal thema in 
het coalitieakkoord en berust op vier 
basisprincipes: (positieve) gezondheid 
als uitgangspunt, samen beslissen, 
juiste zorg op de juiste plek en 
waardegedreven (doelmatige) zorg.

Binnen de subsidieoproep 'Implementatie van 
kennis en interventies voor passende zorg in de 
praktijk' kunnen uitgewerkte aanvragen worden 
ingediend gericht op het verder brengen van 
opbrengsten en bijvangsten van afgeronde 
ZonMw-projecten uit de vier genoemde 
programma’s die relevant zijn voor het 
bevorderen van passende zorg. Alleen voor het 
Actieprogramma Grip op Onbegrip (AGO) 
kunnen ook nieuwe implementatieprojecten 
worden ingediend.

Geen Verwacht: september 
2022

Vooraankondiging subsidie

Subsidieregeling 
Ondersteuning 
Wijkverpleging (SOW)

Rijksdienst voor 
Ondernemend 
Nederland (RVO)

Bijdragen aan meer tijd voor zorg, 
betere zorg en meer werkplezier in de 
wijkverpleging. Om nieuwe werkwijze 
en verbetering in gang te zetten. Dit 
kan evt. in samenwerking met zzp’ers 
die wijkverpleging verlenen en 
ketenpartners als huisartsen en 
gemeenten. Activiteiten: de al 
bestaande activiteiten (o.a verbeteren 
deskundigeheid teams wijkverpleging 
door bijv intervisie, meer 
samenwerking met andere 
organisaties, ICT. Daarnaast nieuwe 
activiteiten;
h. Opzetten en uitvoeren van een 
traineeprogramma voor nieuw in 
dienst getreden Hbo-opgeleide 
verpleegkundigen.
i. Begeleiden van bij de zorginstelling 
nieuw in dienst getreden 
verpleegkundigen en verzorgenden, of 
stagiaires en leerlingen die daarvoor in 
opleiding zijn.

De aanvrager is een zorginstelling die 
wijkverpleging verleent volgens de 
Zorgverzekeringswet en die zelfstandig of als 
penvoerder van een samenwerkingsverband 
subsidie aanvraagt. Samenwerkingsverband 
bestaat uit zorgaanbieders die samen 
wijkverpleging verlenen of diensten die 
daarmee in verband staan en bestaande uit 
tenminste één zorginstelling die wijkverpleging 
levert volgens ZvW.

Het budget voor 2021 en 2022 
voor deze regeling is in totaal 
€ 114 miljoen. U kunt per 
activiteit minimaal € 25.000 en 
maximaal € 250.000 
aanvragen. Alleen voor de 
activiteit ‘nieuwe 
technologieën’ (g) geldt een 
maximum van € 25.000 
subsidie. De looptijd van een 
project bedraagt ten minste 
12 maanden. De activiteiten 
starten tussen 3 mei 2021 en 
31 december 2021 en worden 
afgerond vóór 31 december 
2022.

12 september 2022 Subsidie SOW


