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ACHTERGROND 
 
De zorg en ondersteuning voor mensen met een zintuiglijke beperking vragen om specifieke kennis en 
deskundigheid. De expertisefunctie Zintuigelijk Gehandicapten (ZG) is ontstaan om de ontwikkeling én 
het gebruik van die specifieke kennis en deskundigheid te stimuleren.  
 
In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft een 
adviescommissie in de periode 2016/2017 een advies opgesteld voor de toekomstige vormgeving van 
de expertisefunctie ZG. Op basis van dat advies heeft de minister eind december 2017 besloten de 
coördinatie, verdeling van de beschikbare financiële middelen en de kwaliteitstoetsing van de 
expertisefunctie ZG tot 2023 bij ZonMw te beleggen: programma Expertisefunctie Zintuiglijk 
Gehandicapten. 
 

Doel expertisefunctie ZG 
De ZG-sector valt uiteen in twee deelsectoren, namelijk in organisaties voor mensen met een 
auditieve en/of communicatieve beperking en organisaties voor mensen met een visuele beperking.   
Het doel van de ZG-expertisefunctie is het ontwikkelen van kennis én het maximaal inzetten van deze 
kennis, om zo de best mogelijke zorg én ondersteuning aan mensen met een zintuiglijke beperking te 
realiseren. Onder best mogelijk zorg wordt verstaan dat de ZG-problematiek zo vroeg mogelijk en 
adequaat wordt herkend. Maar ook dat de mensen zo goed mogelijk tot ontwikkeling dan wel tot 
herstel of stabilisatie kunnen komen, met een optimale zelfredzaamheid, een zo volwaardig mogelijke 
participatie in alle levensdomeinen en een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. Dit alles binnen de 
kaders van de zorgverlening voor mensen met een visuele en auditieve en/of communicatieve 
beperking. 
 
In haar eindadvies heeft de adviescommissie uitgangspunten voor de toekomstige inrichting, kwaliteit 
en financiering van de expertisefunctie geformuleerd. Deze uitgangspunten vormen samen het 
eindmodel waar de sector de komende vier jaar gefaseerd naartoe zal groeien. Een belangrijk doel 
van het programma Expertisefunctie ZG is dan ook om dit veranderproces te faciliteren.  
 

Onderdelen programma 
Het programma Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten kent de volgende onderdelen: 
 
1.  Erkenning  

Als eerste stap kunnen gespecialiseerde organisaties, die voldoen aan de door de sector opgestelde 
erkenningscriteria, in aanmerking komen voor een erkenning als ZG-expertiseorganisatie (tweede helft 
2018). Zij vervullen een regierol in de ontwikkeling, indiening en uitvoering van de ondergenoemde 
meerjarige deelsectorplannen en de borging van de kennisinfrastructuur. De erkende organisaties zijn 
verplicht hun taken op te pakken in samenwerking met overige organisaties met betrokkenheid tot de 
doelgroep en ten dienste van de gehele deelsector – respectievelijk visueel en auditief/communicatief. 
 

2.  Overgangssubsidie  

Om de periode tussen erkenning en de ontwikkeling en uitvoering van het meerjarig deelsectorplan te 
overbruggen, komt er voor 2019 een zogenoemde overgangssubsidie beschikbaar. Dit is bedoeld om 
de continuïteit van de al opgebouwde kennisinfrastructuur van de sector te waarborgen. Daarnaast is 
een belangrijk doel van de overgangssubsidie om per deelsector in gezamenlijkheid, onder 
aanvoering van de ZG-expertise organisaties, te werken aan de ontwikkeling van het meerjarig 
deelsectorplan (2020-2022). 

 

3.  Meerjarig deelsectorplan  

Het meerjarige deelsectorplan beschrijft de gezamenlijke ambitie van de deelsector en wat voor de 
periode 2020 tot en met 2022 de speerpunten en programmalijnen op thema of doelgroep zijn. 
Waarbij de programmalijnen alle onderdelen van de kenniscirkel omvatten: kennis ontwikkelen, 
toepassen in de praktijk en evalueren. Ook de bijbehorende doelstellingen, activiteiten en aanpak 
worden in het plan uitgewerkt. Inclusief de wijze van afstemming en samenwerking met 

https://publicaties.zonmw.nl/adviesrapport-expertisefunctie-zintuigelijk-gehandicapten/
https://publicaties.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/gehandicapten_en_chronisch_zieken/expertisefunctie_ZG_docs/eindrapport_expertisefunctie_ZG_dec_2017
https://publicaties.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/afbeeldingen/gehandicapten_en_chronisch_zieken/expertisefunctie_ZG/Visulaisatie_kenniscirkel__small_.jpg
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doelgroepvertegenwoordigende organisaties en overige stakeholders en hoe de benodigde 
kennisinfrastructuur wordt vormgegeven en geborgd. Samenwerking op deelsectorniveau geldt als 
een belangrijk uitgangspunt. Het zijn de erkende ZG-expertiseorganisaties die een regierol hebben in 
het organiseren van die samenwerking en de uitwerking en uitvoering van het meerjarig 
deelsectorplan.  

 

4. Onderzoek en innovatie 

Er worden gedurende de looptijd van dit programma verschillende onderzoeksrondes georganiseerd. 
In zogenoemde gesloten rondes kunnen erkende ZG-expertiseorganisaties in consortiumverband 
onderzoeksvoorstellen indienen die passen binnen de programmalijnen op thema of doelgroep. 
Daarnaast wordt ook belang gehecht aan ruimte voor innovatie, actuele ontwikkelingen en indiening 
door andere (niet erkende) organisaties. Er worden daarom parallel aan de uitvoering van de 
meerjarige deelsectorplannen ook ‘open’ subsidierondes georganiseerd. Indienende organisaties 
moeten wel samenwerking zoeken met tenminste één van de erkende ZG-expertiseorganisaties.  

 
 

Doel erkenning 
Voorliggende oproep heeft betrekking op het eerste onderdeel van het programma: erkenning. 
Gespecialiseerde ZG-instellingen die voldoen aan alle erkenningscriteria komen in aanmerking voor 
een erkenning als ZG-expertiseorganisatie. Zij zijn daarmee verantwoordelijk voor het borgen van de 
kennisinfrastructuur, waarbij sprake is van een wisselwerking tussen onderzoek, beleid en praktijk. 
Daarnaast vervullen zij een regierol in de ontwikkeling, indiening en uitvoering van de 
bovengenoemde meerjarige deelsectorplannen en de meerjarige programmalijnen.  
 
Erkende expertiseorganisaties zijn verplicht hun taken op te pakken en kunnen in samenwerking met 
en ten dienste van de gehele deelsector expertisegelden aanvragen. De aantoonbare inzet van 
ervaringsdeskundigen en de samenwerking met vertegenwoordigers van de doelgroep, 
partnerorganisaties en het netwerk rondom zorg- en dienstverlening is een voorwaarde bij het 
verstrekken van de gelden.  
 
Overige organisaties met betrokkenheid tot de doelgroep hebben de mogelijkheid om aan te sluiten bij 
een programmalijn en zich te verenigen in consortiumverband, waarin meerdere organisaties in de 
uitvoering van de betreffende programmalijn met elkaar samenwerken. Het uitgangspunt is dat alle 
partijen binnen een consortium gelijkwaardig zijn. De regierol is belegd bij de ZG-
expertiseorganisaties. 
 

 
Besluit gekoppeld aan erkenning 
Om de continuïteit van de expertisefunctie ZG te waarborgen krijgen instellingen die hiervoor in 2018 
van VWS subsidie ontvingen, een voorschot toegekend voor 2019.  
Het voorschot wordt gekoppeld aan de besluitvorming van de erkenningsronde, vooruitlopend op de 
indiening van de aanvragen voor de overgangssubsidie in 2019. Het betreft een voorschot van 25% 
naar rato van het subsidiebedrag dat de betreffende instellingen in 2018 via VWS hebben ontvangen. 
In het geval een organisatie die tot nu toe subsidie ontving niet erkend wordt, maakt het voorschot 
onderdeel uit van de voor 2019 te treffen afbouwregeling.  
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RANDVOORWAARDEN  
 

Wie kan een erkenningsverzoek indienen 
 Zorginstellingen gericht op mensen met een zintuiglijke beperking. 

 De indienende zorginstelling is een organisatorisch verband dat een toelating heeft als 
bedoeld in artikel 5, eerste lid van de Wet toelating zorginstellingen. 

 De indienende zorginstelling bestaat minimaal één jaar. Een inschrijving bij de Kamer van 
Koophandel en een oprichtingsakte (en statuten) gelden hiervoor als bewijsvoering.  

 
 
  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg/kwaliteitseisen-zorginstellingen
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ERKENNINGSCRITERIA 
 
In nauwe samenwerking met de sector zijn erkenningscriteria opgesteld waaraan instellingen moeten 
voldoen om erkend te worden als ZG-expertiseorganisatie.  De programmacommissie beoordeelt de 
erkenningsverzoeken aan de hand van deze erkenningscriteria. Om in aanmerking te komen voor 
erkenning, dient voldaan te worden aan alle onderstaande criteria.  
 
1. De gespecialiseerde ZG-instelling biedt zorg en ondersteuning binnen Zvw-ZG en/of Wmo en/of 

Wlz1 aan de doelgroepen visueel, auditief en/of communicatief als gevolg van een 
taalontwikkelingsstoornis. Waarbij de ZG-omzet (Zvw-ZG en/of Wmo-ZG en/of Wlz-ZG) minimaal 
een derde moet zijn van de totale omzet van de instelling. 
 

2. De instelling is de afgelopen vijf jaar aantoonbaar betrokken geweest bij het opzetten en uitvoeren 
van zorggestuurd en/of cliëntgebonden wetenschappelijk onderzoek en innovatie. 

 
3. Expertise is één van de primaire processen van de instelling, waarbij alle onderdelen van de 

kenniscirkel worden uitgevoerd.  
 
4. Er werken medewerkers bij de instelling die gepromoveerd zijn op een onderwerp dat 

aantoonbaar gerelateerd is aan de ZG-doelgroep en/of het ZG-aanbod. 
 
5. De instelling biedt de mogelijkheid om promotieonderzoek te doen gericht op de praktijk van de 

instelling. 
 
6. De instelling werkt samen met de doelgroepvertegenwoordigende organisaties in 

kwaliteitstoetsing en interne en externe deskundigheidsbevordering. 
 
7. De instelling is een actieve en betrouwbare partner voor samenwerking met de eerste lijn en 

(regionale) zorgcoördinatie ten aanzien van ketenzorg en zorgvernieuwing. 
 
8. Er is sprake van aantoonbare samenwerking gericht op ZG-zorg met minimaal één universiteit in 

het binnen- of buitenland. 
 
9. Er is minimaal één (bijzonder) hoogleraar of lector gericht op de doelgroep en/of het ZG-

zorgaanbod aan de instelling verbonden, waarmee aantoonbaar en veelvuldig wordt 
samengewerkt. 

 
10. De instelling draagt structureel en aantoonbaar haar kennis over binnen de eigen instelling alsook 

(met name) naar andere instellingen, vrijgevestigde hulpverleners en andere betrokkenen. Dit 
gebeurt onder meer via scholing en training, workshops, eigen symposia of congressen en 
bijdragen aan tijdschriften. 

 
11. Er zijn in de afgelopen vijf jaar minimaal drie wetenschappelijke publicaties verschenen in 

gezaghebbende nationale of internationale tijdschriften van onderzoekers van de ZG-instelling. 
 
12. Er zijn de afgelopen vijf jaar minimaal drie voordrachten gehouden op gezaghebbende nationale 

of internationale congressen door onderzoekers van de ZG-instelling. 
 

13. De instelling ontwikkelt interventies en methodieken, is aantoonbaar betrokken bij onderzoek naar 
de effectiviteit en doelmatigheid van deze interventies en methodieken en stelt deze beschikbaar 
aan de sector. 

 
14. In de afgelopen vijf jaar zijn minimaal drie publicaties in vaktijdschriften voor professionals 

verschenen van/met onderzoekers van de ZG-instelling en er is minimaal één workshop of 

                                                      
1 Deze vormen van zorg- en dienstverlening worden gefinancierd vanuit de ZG-aanspraak in de Zvw, vallen onder de Landelijke 
raamovereenkomst ZG van de Wmo en betreffen ZZP’s ZG binnen de Wlz. Afhankelijk of je een erkenning aanvraagt voor de 
deelsector visueel of de deelsector auditief en/of communicatief betreft het hier de ZG-omzet resp. visueel dan wel auditief en/of 
communicatief 
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congres georganiseerd door de ZG-instelling waaraan minimaal vijftien deelnemers van buiten de 
eigen instelling deelnamen. 

 
15. De instelling draagt bij aan de vernieuwing van opleidingen, de ontwikkeling van nieuwe beroepen 

en verdere specialisatie binnen beroepen. 
 
16. De instelling levert een maximale bijdrage aan de scholing, na- en bijscholing van relevante 

disciplines. 
 
 
 
 

PROCEDURE & TIJDPAD 
 

Beoordelingsprocedure  
 
Beoordeling van de erkenningsverzoeken vindt plaats in 4 stappen: 

Stap 1: Gespecialiseerde ZG-organisaties die in aanmerking willen komen voor erkenning dienen bij 
ZonMw een erkenningsverzoek in, gebruikmakend van het daarvoor bestemde format. 

Stap 2: De programmacommissie beoordeelt de erkenningsverzoeken aan de hand van de 
erkenningscriteria en formuleert een eerste oordeel inclusief sterke / zwakke punten en verhelderende 
vragen. 

Stap 3: Een vraaggesprek vindt plaats tussen de programmacommissie en de indieners. Tijdens dit 
gesprek krijgt de indiener de kans het erkenningsverzoek kort toe te lichten en in te gaan op de 
vragen en opmerkingen van de programmacommissie. Indieners ontvangen uiterlijk 7 november 
nadere informatie over het vraaggesprek. 
 
Stap 4: De programmacommissie formuleert een besluitvormingsadvies op basis van het ingediende 
erkenningsverzoek, het eerste commissieoordeel en het daarop volgende vraaggesprek. Het ZonMw-
bestuur neemt op basis daarvan het definitieve besluit. 

 
Tijdpad 
Deadline indienen erkenningsverzoeken 4 oktober 2018, 24:00 uur 

Beoordeling door programmacommissie 31 oktober 2018 

Ontvangst 1e oordeel programmacommissie  
inclusief verhelderende vragen 

7 november 2018 

Vraaggesprek indiener en programmacommissie 21 november 2018* 

Berichtgeving over besluit  3 december 2018 

* NB. Het vraaggesprek vindt plaats in Utrecht. De datum staat vast, de definitieve tijden worden 
bepaald z.s.m. na de deadline voor het indienen van de erkenningsverzoeken. Tot die tijd raden we u 
aan de gehele dag te reserveren. 
 
Meer informatie: 
Houd de programmapagina Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten op de ZonMw website in de 
gaten, deze wordt regelmatig bijgewerkt. 
 

  

https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/gehandicapten-en-chronisch-zieken/expertisefunctie-zintuiglijk-gehandicapten1/oproep-indienen-erkenningsverzoek/
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INDIENEN 
 

Indiening (via SURF) 
Erkenningsverzoeken kunnen uitsluitend en conform de richtlijnen worden ingediend via het systeem 
SURF filesender.  

 Om toegang te krijgen tot het systeem dient u zich eerst aan te melden door een mail te sturen 
naar expertisefunctiezg@zonmw.nl. Vermeld daarin uw naam, organisatie en telefoonnummer. U 
ontvangt vervolgens een link waarmee u uw documenten kunt opsturen.  

 Voor uitgebreide instructies kunt u de handleiding raadplegen.  

 Sluitingsdatum voor het indienen is donderdag 4 oktober 2018, om 24.00 uur. 
 

Tips  
Houd bij het schrijven van uw erkenningsverzoek rekening met de volgende punten: 

 Schrijf uw erkenningsverzoek in het Nederlands  

 Let op! Het verwerken van uw aanmelding voor SURF kan tot maximaal een dag duren. Zorg 
ervoor dat u zich tijdig aanmeldt voor SURF filesender door een mail te sturen naar 
expertisefunctiezg@zonmw.nl.  

 Wij raden u aan om, voordat u uw erkenningsverzoek indient, een PDF van uw erkenningsverzoek 
uit te printen en na te lopen op onregelmatigheden.  

 

Inhoudelijke vragen 
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met: 
Liset de Reus (programmasecretaris), 070 3495184, reus@zonmw.nl 
 

Technische vragen 
Bij technische vragen over het gebruik van het elektronisch indiensysteem SURF kunt u contact 
opnemen met de servicedesk: maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur, 070 349 51 78, 
servicedesk@zonmw.nl. Vermeld in uw e-mail uw telefoonnummer zodat wij u eventueel kunnen 
terugbellen. 
 

Downloads en links: 
Verplichte bijlage: format erkenningsverzoeken 

mailto:expertisefunctiezg@zonmw.nl
https://www.zonmw.nl/fileadmin/publicaties/documenten/Handleiding_-_SURF_filesender.pdf
mailto:expertisefunctiezg@zonmw.nl
mailto:servicedesk@zonmw.nl
https://www.zonmw.nl/fileadmin/publicaties/documenten/Format_erkenningsverzoek_programma_Expertisefunctie_ZG.pdf

