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(Co-)financiering onderzoek Ergotherapie Nederland 

 

Ergotherapie Nederland stelt voor haar leden jaarlijks budget beschikbaar voor (co-)financiering van 

kleine onderzoeksprojecten (bijv. pilot). Deze mogelijkheid tot (co-)financiering zal een proefperiode 

van 3 jaar hebben, waarna evaluatie zal plaatsvinden. 

Het missie-visie document (aug. 2020) van Ergotherapie Nederland vermeldt dat ‘EN de ontwikkeling 

van het beroep stimuleert door het initiëren van wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling van 

richtlijnen  en standaarden’. Dankzij het Hoofdlijnenakkoord, respectievelijk Bestuurlijke Afspraken 

Paramedische Zorg, is er een budget beschikbaar voor paramedisch onderzoek. De vastgestelde 

prioritering in de ontwikkelde ‘Kennisagenda Ergotherapie’ en de ‘Inventarisatie Kwaliteitstandaarden 

Ergotherapie’ geeft richting aan toekomstig onderzoek. 

Om onderzoek uit te kunnen (laten) voeren zijn personeel, tijd, geld en “inbedding” nodig. Als het gaat 

om ontwikkelingen, nieuwe onderzoeksideeën en innovaties is er al werk verzet, voordat er een 

subsidieaanvraag ingediend kan worden bij de diverse subsidiegevers. Immers, producten (zoals 

resultaten van een pilot of (wetenschappelijke) publicaties) waaruit tevens blijkt dat er 

samenwerkingsverbanden zijn, vergroten de kans op toekenning van de subsidie.  

Voor dit voorwerk ontbreekt dikwijls de financiering. Ontwikkelingen, nieuwe ideeën en innovaties 

binnen de ergotherapie worden door gebrek aan middelen en tijd belemmerd. 

Ergotherapie Nederland wil een faciliterende rol vervullen onder andere door het reserveren van 

onderzoeksbudget voor (co-)financiering van een klein (pilot-) onderzoek 

 

Onderzoeksbudget Ergotherapie Nederland 

Algemeen 

De Kennisagenda Ergotherapie (en de ‘Inventarisatie Kwaliteitstandaarden Ergotherapie’) vormen het 

inhoudelijke kader waarbinnen projecten op het terrein van onderzoek kunnen worden gefinancierd. 

Er is jaarlijks budget beschikbaar voor (co-)financiering kleine onderzoeken (totaal € 10.000,-). 

Het betreft kleine onderzoeksprojecten en er kan maximaal € 10.000,- per project worden 

aangevraagd. 
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Criteria 

De aanvragen kunnen worden ingediend op basis van de volgende criteria:  

• het onderzoeksvoorstel sluit aan bij een thema en onderzoeksvraag uit de kennisagenda 

Ergotherapie; 

• het betreft een doelgroep of onderwerp met hoge prioriteit volgens kennisagenda en 

inventarisatie kwaliteitsstandaarden; 

• de aanvraag beschrijft duidelijk wat het vervolg van het project zal zijn (waarvoor het resultaat 

gebruikt wordt, wat de vervolgstap zal zijn, wat het perspectief is); 

• de aanvrager en uitvoerder is/zijn lid van Ergotherapie Nederland. 

• Maximale looptijd is van het project is 12 maanden 

 

Aanvullende criteria 

In de beoordeling en het keuzeproces van toekenning zullen de volgende (kwaliteits)criteria 

meegenomen worden: 

• Relevantie van het project voor gezondheidszorg, welzijn en onderwijs in het algemeen en 

ergotherapie in het bijzonder  

• Er is aantoonbaar belang voor de cliënt  

• Inbedding in onderzoeksgroep of betrokken onderzoekers/begeleiders 

• Innovatieve karakter van de aanvraag 

• Toepasbaarheid voor andere trajecten  

• Haalbaarheid van het voorstel wat betreft financiën  

• Eindrapportage: kort verslag dat in EM/EW gepubliceerd kan worden 

 

Procedure 

In januari kan een aanvraag worden ingediend. 

Elk lid van EN kan een aanvraag indienen 

Aanvraag bevat 

• een projectbeschrijving van 2-3 pagina’s met de volgende opbouw: (a) inleiding, (b) 

doelstelling, (c) methode, (d) belang voor en verwachte toepassing in de ergotherapiepraktijk, 

(e) belang voor de patiënt, (f) planning, (g) betrokken ergotherapeuten/onderzoekers 

(projectgroep),  en(h) gevraagd bedrag) 

• Begroting en onderbouwing aangevraagde budget 

• Indien goedkeuring van een erkende medisch-ethische toetsingscommissie of de CCMO vereist 

is, moet een afschrift van het positieve besluit bij een toekenning van de subsidie voorgelegd 

kunnen worden. 
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Beoordeling vindt plaats door een tijdelijke commissie die hiervoor wordt aangesteld. De commissie 

bestaat uit 3 leden waaronder een (ergotherapie-)onderzoeker* en een bureaumedewerker.  

(*die zelf geen aanvraag heeft ingediend) 

De tijdelijke commissie kan besluiten per projectaanvraag een deel van het gevraagde budget toe te 

kennen.  

De commissie kan mogelijk contact opnemen met de aanvragers voor aanvullende informatie. Deze 

commissie formuleert een advies aan de directeur-bestuurder EN. Besluit en toekenning door 

Ergotherapie Nederland (mits eventuele CMO toekenning).  

 

Van de eindrapportage wordt door de aanvrager een kort verslag geschreven dat in EM/EW 

gepubliceerd kan worden. 

 

Projectvoorstellen kunnen worden ingediend bij en@ergotherapie.nl o.v.v. ‘EN-subsidie-aanvraag’. 

 

mailto:en@ergotherapie.nl

