Subsidieoproep ZonMw lokale aanpak mensen met verward gedrag geopend:
LPGGz organiseert meedenkmiddag voor cliënten- en familieorganisaties:
Donderdag 26 januari zijn de nieuwe subsidierondes voor de lokale aanpak van verward gedrag
online gegaan. U kunt projectvoorstellen indienen voor:
 stimuleringssubsidie voor de implementatie één van de 9 bouwstenen of voor het opstellen
van een plan van aanpak voor de implementatie van álle bouwstenen
 pilotprojecten voor de implementatie van álle bouwstenen
 experimentele projecten voor gepast vervoer van mensen met verward gedrag
De deadline voor het indienen van subsidieaanvragen is 7 maart 2017 om 14.00 uur. De
subsidieoproepen worden jaarlijks een aantal keer herhaald. Het is daarbij mogelijk om afgewezen
subsidieaanvragen opnieuw (aangepast) in te dienen.
Wie kan aanvragen?
Een samenwerkingsverband bestaande uit in ieder geval:
 gemeente
 lokale aanbieder van zorg en/of welzijn
 vertegenwoordigers van cliënten en naasten
 indien er een relatie tussen zorg en veiligheid is in het project, dan dient ook de politie
betrokken te zijn


waar relevant: GGD, Openbaar Ministerie, Regionale Ambulance Vervoerders (RAV)
en zorgverzekeraars

Aanvraag indienen
U kunt tot 7 maart 2017, 14.00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet.
Informatiebijeenkomsten ZonMw:
ZonMw organiseert een aantal informatiebijeenkomsten over deze subsidieoproep.
Heeft u vragen over de subsidieoproepen of het Actieprogramma? Kom dan naar één van de
informatiebijeenkomsten:
Vrijdag 10 februari 2017 van 10.00 tot 13.00 uur in Zwolle (inloop vanaf 9.30 uur)
Maandag 13 februari 2017 van 10.00 tot 13.00 uur in Amsterdam (inloop vanaf 9.30 uur)
Vrijdag 17 februari 2017 van 10.00 tot 13.00 uur in Breda (inloop vanaf 9.30 uur)
De informatiebijeenkomsten zijn gratis. Opgeven is wel verplicht.
LPGGz organiseert een meedenkmiddag over de subsidieoproepen lokale aanpak mensen met
verward gedrag:
Voor cliënten- en familieorganisaties die een subsidieaanvraag willen indienen bij ZonMw
organiseert het LPGGz een meedenkmiddag. Medewerkers van het LPGGz denken met je mee, ook
kunnen organisaties veel van elkaar leren. LPGGz adviseert wel nadrukkelijk om ook de
informatiebijeenkomsten van ZonMw zelf te bezoeken.
Meedenkmiddag LPGGz maandag 20 februari 13-17u.
Locatie: LPGGz, Huis voor de Gezondheid. Stationsplein 125 Amersfoort.
Opgeven: info@platformggz.nl Informatie: Jenny de Jeu j.dejeu@platformggz.nl
Meer informatie over de subsidieoproepen van ZonMw:

https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geestelijke-gezondheid-ggz/verwardgedrag/subsidierondes/
Voor meer informatie over het onderwerp mensen met verward gedrag zie ook de website van het
Schakelteam. www.schakelteam.nl

