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Creatieve oplossingen aanpak coronavirus (COVID-19)  
‘Kleine projecten met praktische oplossingen voor problemen in en buiten ziekenhuizen’. 
 
Randvoorwaarden  
In totaal is € 500.000,- voor de regeling beschikbaar. Dat betekent dat er tussen de 33 en 66 impulsen 
te verdelen zijn. Hieronder leest u de randvoorwaarden: 

• De maximale looptijd van uw project is 3 maanden. 
• U kunt één impuls tegelijk aanvragen. 
• Het is mogelijk om na een startimpuls een projectimpuls aan te vragen, mits er voldoende 

budget beschikbaar is.  
• Het budget voor een startimpuls is maximaal € 7.500,-.  
• Het budget voor een projectimpuls is € 7.500 tot € 15.000,-.  
• Alle bedragen zijn inclusief BTW. 
• Het is mogelijk om cofinanciering in te zetten, wanneer u andere financieringsbronnen tot uw 

beschikking heeft. 
• De verwachte startdatum is zo snel mogelijk na toekenning. 

 
Wie kan aanvragen?  
Alle in Nederland gevestigde rechtspersonen kunnen een offerte indienen die past binnen de kaders 
van deze regeling.  
 
Hoe dien ik een aanvraag in? 
Binnen deze regeling werken we zonder deadline. Dit betekent dat u continu een offerteaanvraag kunt 
indienen op het moment dat het u schikt. Let wel, dit geldt zolang er budget beschikbaar is. U vraagt 
een offerte aan door onderstaande stappen te volgen.    

 U vult het offerteformulier in en beschrijft daarin de volgende punten:  
• Algemene gegevens  
• Titel van uw project 
• Praktische uitdaging waarop uw oplossing betrekking heeft 
• Creatieve oplossing  
• Aanpak 
• Tijdsplanning   
• Informatie over projectteam  
• Begroting 

 Het offerteformulier wordt ondertekend door de budget verantwoordelijke, die namens de 
rechtspersoon verplichtingen mag aangaan.  

 Het ingevulde en ondertekende offerteformulier mailt u naar aanpakcorona@zonmw.nl. Indien 
u een projectimpuls aanvraagt, stuurt u in een bijlage de mail met bevestiging van de 
medewerking mee.  

Beoordeling en reactie 
Alle offerteformulieren met creatieve oplossingen worden voorgelegd aan een flexibel 
beoordelingspanel dat wekelijks (digitaal) bij elkaar komt. Alle offerteformulieren worden van tevoren 
door minimaal 2 panelleden beoordeeld op basis van onderstaande beoordelingscriteria. Tijdens de 
(telefonische) vergadering vormt het panel op basis van consensus een besluit over elke offerte. 
Daarnaast houdt het beoordelingspanel bij de beoordeling rekening met: variatie in onderwerp, type 
aanvrager en geografische spreiding. 
 
Beoordelingscriteria  
Relevantie: 

• De uitdaging en context zijn helder omschreven; 
• De meerwaarde van deze oplossing voor de doelgroep is aangetoond; 
• Projectimpuls: De doelgroep ondersteunt uw creatieve oplossing. 

Kwaliteit: 
• De doelstellingen en/of resultaten zijn helder omschreven;  
• De verwachte effecten (o.a. kosten-baten) van de creatieve oplossing worden gedurende de 

projectperiode vastgesteld; 
• Het delen en verspreiden van resultaten is onderdeel van het project; 
• De projectactiviteiten worden helder omschreven en zijn haalbaar binnen het beoogde tijdpad; 
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• Het projectteam beschikt over relevante expertise; 
• Het aangevraagde budget is realistisch onderbouwd op basis van de omvang van het project. 

 
Reactie 
Wanneer uw offerteformulier voldoet aan de gestelde eisen ontvangt u een opdrachtbrief van ZonMw 
om het idee verder te brengen. ZonMw streeft ernaar om uw offerteformulier binnen 2 weken te 
verwerken. De contractuele relatie wordt daarmee opdrachtgever (ZonMw) en opdrachtnemer 
(Aanbieder). 
 
Van toepassing zijnde voorwaarden  

• Op de te verlenen opdracht zijn de Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van 
opdrachten tot het verrichten van Diensten 2018 (ARVODI 2018) (bijlage B.) of de Algemene 
Rijksinkoopvoorwaarden 2018 (ARIV 2018) (bijlage C.) van toepassing. 

• Door u gehanteerde (algemene) voorwaarden zijn voor deze opdracht niet van toepassing. 
• Aan dit offerteverzoek kunt u geen rechten ontlenen op vergoeding van offertekosten of op het 

verkrijgen van de opdracht.  
• ZonMw zal alle creatieve oplossingen aanpak coronavirus (COVID-19) volgen en op de 

ZonMw-website publiceren. Indien gevraagd levert u hiervoor informatie aan.   
• Na afronding van het project deelt u uw resultaten met ZonMw en stuurt u verantwoording van 

de kosten. ZonMw stuurt hiervoor tijdig een uitnodiging met format.  
• Na ontvangst van de toekenningsbrief wordt binnen enkele dagen 67% van het totaal bedrag 

op het door u opgegeven rekeningnummer. Na goedkeuring van de eindverantwoording van 
uw project ontvangt u de overige 33%.  

Bijlagen 
A. Offerteformulier 
B. Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van Diensten 
2018 (ARVODI 2018) 
C. Algemene Rijksinkoopvoorwaarden 2018 (ARIV 2018) 

Heeft u vragen?  
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Alice Lamain (programmasecretaris) via 
telefoonnummer 070 34 95 470 of door te mailen naar aanpakcorona@zonmw.nl.   

Klachtenregeling 
Klachten met betrekking tot deze aanbesteding/opdracht kunt u sturen naar 
klachtenmeldpuntinkoop@zonmw.nl.   

Overige ZonMw-trajecten 
Aanbieders van zorg of ondersteuning die met een inkoper willen samenwerken aan het opschalen én 
borgen van bestaande e-health oplossingen kunnen in aanmerking komen voor de 
Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET). 
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