
 

Veelgestelde vragen over de regeling ‘Creatieve oplossingen aanpak 
coronavirus (COVID-19) 
 
Wie mag een offerte indienen? 
In principe mag iedere rechtspersoon die in Nederland gevestigd is (iemand met een KvK-nummer) 
indienen.  
Het gaat erom dat het idee een creatieve oplossing biedt voor de problemen waar ziekenhuizen, 
zorgpersoneel of kwetsbare mensen momenteel tegenaan lopen door de gevolgen van het 
coronavirus (COVID-19). Daarnaast is het belangrijk dat uw creatieve oplossing voldoet aan de 
beoordelingscriteria om in aanmerking te komen voor deze regeling. Meer informatie staat in het pdf-
bestand met informatie en randvoorwaarden dat te vinden is op de pagina van deze regeling.  
 
Wat wordt er bedoel met kwetsbare mensen? 
Onder kwetsbare mensen wordt verstaan: mensen die normaal gesproken zorg (moeten) ontvangen, 
maar door het coronavirus (COVD-19) geen of verminderde toegang hebben tot deze zorg. Denk 
hierbij aan ouderen, mensen met een ggz-achtergrond, daklozen, etc. 
 
Is er nog geld beschikbaar? 
De regeling heeft geen deadline, dus iedereen kan doorlopend indienen. Wekelijks wordt een update 
op de pagina van de regeling geplaatst met hoeveel budget er nog beschikbaar is. Houd die dus in de 
gaten. 
 
Vallen loonkosten ook onder de regeling? 
Loonkosten vallen onder de regeling, mits het gaat om loonkosten die buiten de reguliere zorg- en 
welzijnsactiviteiten vallen. De loonkosten zijn specifiek voor het uitvoeren van activiteiten binnen het 
projectidee.  
 
Hoe dien ik mijn creatieve idee in? 
Via het offerteformulier. In het pdf-bestand met meer informatie en voorwaarden dat u kunt 
downloaden op pagina van de regeling, staat ook een link naar het offerteformulier.  
 
Is mijn offerte goed aangekomen? 
U ontvangt een ontvangstbevestiging zodra wij uw offerte hebben bekeken. In verband met de grote 
hoeveelheid offertes die we binnenkrijgen kan dit even duren.  
 
Wanneer kan ik een reactie op mijn idee verwachten? 
Wij ons best om iedereen die een offerte indient zo snel mogelijk van een reactie te voorzien. Ons 
streven is om dit uiterlijk binnen 2 weken na ontvangst te doen. 
 
Mag ik mijn aanvraag in het Engels indienen? 
Ja, aanvragen mogen in het Nederlands en het Engels ingediend worden. Let op, correspondentie 
vanuit ZonMw zal in het Nederlands zijn. 
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