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Gewoon Bijzonder, Nationaal Programma Gehandicapten
Gewoon Bijzonder, Nationaal Programma Gehandicapten, 
ontwikkelt, verspreidt en past kennis toe om zorg en 
ondersteuning voor mensen met een verstandelijke 
beperking, meervoudige beperking of niet-aangeboren 
hersenletsel te verbeteren. Met als doel dat mensen met 
een beperking met grotere zelfstandigheid en meer 
zeggenschap kunnen functioneren in de samenleving.  
Dit gebeurt met verschillende relevante partijen in het veld 
(mensen met een beperking zelf, de werkers in de zorg,  
de wetenschap en het onderwijs).

Meer informatie over Gewoon Bijzonder:  
www.zonmw.nl/gewoonbijzonder

ZonMw stimuleert  
gezondheidsonderzoek en  
zorginnovatie

Laan van Nieuw Oost-Indië 334
2593 CE Den Haag 
Postbus 93245
2509 AE Den Haag
Telefoon 070 349 51 11
info@zonmw.nl
www.zonmw.nl

Vooruitgang vraagt om onderzoek en ontwikkeling.  
ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het 
gebruik van de ontwikkelde kennis – om daarmee de zorg  
en gezondheid te verbeteren. 

ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie  
van VWS en NWO.

Gewoon Bijzonder  
Nationaal Programma 
Gehandicapten
Missie
Gewoon Bijzonder, Nationaal Programma Gehandicapten, ontwikkelt, verspreidt en past 
kennis toe om zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking, 
meervoudige beperking of niet-aangeboren hersenletsel te verbeteren. Met als doel dat 
mensen met een beperking met grotere zelfstandigheid en meer zeggenschap kunnen 
functioneren in de samenleving. Dit gebeurt met verschillende relevante partijen in 
het veld (mensen met een beperking zelf, de werkers in de zorg, de wetenschap en  
het onderwijs). 
Daarbij gelden de volgende uitgangspunten.
–  Mensen met een beperking hebben regie over hun leven. 
–  Mensen met een beperking worden naar wens en behoefte ondersteund. 
–  Mensen met een beperking maken deel uit van en nemen deel aan de samenleving.
–  Zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking en hun omgeving is  

kwalitatief hoogwaardig en wetenschappelijk onderbouwd. 

De hoofddoelen 
–	 	Het	programma	stimuleert	de	(door)ontwikkeling	van	kennis	
  Het gaat om kennis op thema’s die verband houden met de kwaliteit van bestaan 

van mensen met een beperking: gezondheid, gedrag en participatie.
–	 	Het	programma	stimuleert	de	bundeling	en	toepassing	van	beschikbare	kennis	met	

het	oog	op	gerichte	verbetering	van	de	praktijk	van	zorg	en	ondersteuning	
  Het programma levert kennis voor beroepskrachten, bedoeld om mensen op te  

leiden tot competente professionals met een juiste attitude. Het programma levert 
ook kennis voor mensen met een beperking (en hun informele netwerk), om de 
eigen regie te versterken en participatie in de samenleving te bevorderen. 

–	 	Het	programma	stimuleert	een	duurzame	kennisinfrastructuur	waarin	veldpartijen	
samenwerken

  Een duurzame kennisinfrastructuur wordt opgebouwd, waarin mensen met  
een beperking samen met mensen uit praktijk, beleid, onderwijs en wetenschap 
blijvend werken aan kennisontwikkeling, verspreiding en toepassing. 

De werkwijze 
Uitgangspunt van het programma is het perspectief van mensen met een beperking, 
hun sociale omgeving en leefsituatie. De inhoudelijke focus ligt op de domeinen  
gezondheid, gedrag en participatie. In het programma is ruimte voor uitwisseling  
van wetenschappelijke- en ervaringskennis en best practices. Het programma levert 
resultaten op die toepasbaar en implementeerbaar zijn in de praktijk. Deze resultaten 
worden ontsloten op bestaande (digitale) kennisplatforms. 

Gewoon Bijzonder heeft een looptijd van 8 jaar, verdeeld in 2 fasen van 4 jaar.  
Voor de eerste fase (2015 – 2019) is een budget van 8 miljoen euro beschikbaar.



Meer informatie over het programma kunt u vinden  
op de website van ZonMw. Hier zal vanaf 1 juli 2015 ook de 
volledige Oproep voor Relevante Netwerken te vinden zijn:  
www.zonmw.nl/gewoonbijzonder

De eerste call: oproep voor Relevante Netwerken

Waarop ligt de focus?
–  In de eerste call van Gewoon Bijzonder ligt de focus op het verbeteren van de  

kwaliteit van zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking met een 
intensieve zorgvraag. 

– Op de thema’s gezondheid, gedrag en participatie of een combinatie hiervan.

Wie komt voor subsidie in aanmerking?
Relevante netwerken komen voor subsidie in aanmerking. Een relevant netwerk is een 
duurzaam samenwerkingsverband waarin in elk geval de volgende partijen participeren: 
–  één of meer onderzoeksgroepen die actief zijn op het domein van het programma
–  organisaties voor zorg en welzijn
–  organisaties voor en van mensen met een beperking of mantelzorgers
–  onderwijsinstanties (mbo/hbo/wo) die scholing bieden voor beroepen in  

het werkveld 
–  afhankelijk van de inhoud en doelgroep moet het netwerk andere relevante  

partners betrekken (bijv. gemeenten)

Het Kennisplein Gehandicaptensector helpt de netwerken om kennis landelijk  
te bundelen en te verspreiden. 

Wat kan worden aangevraagd?
–  Een netwerk kan een subsidie aanvragen van maximaal 400.000 euro. In totaal  

is voor deze ronde 2,4 miljoen euro beschikbaar. Er kunnen in deze ronde dus  
zes netwerken gefinancierd worden.

–  Een netwerk selecteert, in nauwe samenwerking met de doelgroep, relevante  
kennisvragen en ontwikkelt activiteiten om deze vragen te beantwoorden.

–  Een netwerk voert een set van projecten uit, variërend van onderzoeks-, ontwikkel- en 
implementatieprojecten, die gericht zijn op de kwaliteit van zorg en ondersteuning 
voor mensen met een beperking met een intensieve zorgvraag. 

 •  Onderzoeksprojecten: focus ligt op nieuw (praktijkgericht) onderzoek.
 •  Ontwikkelprojecten: gericht op systematische bundeling en vertaling van  

kennis uit onderzoek in toepasbare producten (rond thema’s) met het oog  
op vernieuwing en verbetering van langdurige zorg aan mensen met een 
beperking. Door deze bundeling en vertaling wordt kennis toegankelijk en 
implementeerbaar gemaakt. 

 •  Implementatieprojecten: gericht op de toepassing van kennis en producten  
in de praktijk.

Wat zijn randvoorwaarden/eisen?
–  Samenwerkingspartners zijn gedurende het gehele traject betrokken.
–  Cofinanciering is verplicht.
–  Er wordt gewerkt aan het breed toepasbaar maken, landelijk verspreiden en  

borgen van resultaten.
–  Er is duidelijke participatie van cliënten/mantelzorgers/begeleiders.
–  Het netwerk verzamelt gegevens via de minimale dataset (MDS) van  

Gewoon Bijzonder.

Bij afwijking van één van deze randvoorwaarden / eisen is een motivatie vereist.
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