Voorwaarden toekenning subsidie uit Verenso-Beurs
1. Inleiding
Onderzoekers kunnen projectvoorstellen voor wetenschappelijk onderzoek indienen bij
Verenso om in aanmerking te komen voor de Verenso Beurs; een subsidie van €10.000.
Jaarlijks wordt tijdens de algemene ledenvergadering van Verenso de begroting
vastgesteld; op dat moment wordt bepaald of er in het begrotingsjaar ruimte is voor het
uitkeren van de Beurs. Als dat het geval is, dan wordt de Beurs door Verenso in maart
opengezet. Aanvragen voor de Beurs worden beoordeeld door een selectie-commissie
bestaande uit een afvaardiging van de Werkgroep Richtlijn Ontwikkeling (WRO) van
Verenso, die een advies uitbrengen aan het bestuur van Verenso. Het bestuur bestudeert
het advies, neemt het besluit en benoemt de genomineerden en de winnaar.
Het projectvoorstel dient te voldoen aan de voorwaarden van Verenso, zoals beschreven in
dit document.
2. Wie kan een subsidie aanvragen?
Het aanvragen van een subsidie uit de Beurs staat alleen open voor specialisten
ouderengeneeskunde en specialisten ouderengeneeskunde in opleiding. Zowel de
aanvrager als de uitvoerder van het onderzoek dienen lid te zijn van Verenso.
Hoogleraren zijn uitgesloten van deelname.
3. Voorwaarden projectvoorstel
Het onderzoeksvoorstel dient te voldoen aan de volgende eisen om voor beoordeling in
aanmerking te komen:
Het voorstel is in helder en begrijpelijk Nederlands opgesteld.
Het betreft een onderwerp relevant voor het vak/ontwikkeling vakgebied van de
ouderengeneeskunde.
Het onderzoek duurt maximaal een jaar en kan bestaan uit een totaalonderzoek of een
in tijd en inhoud af te bakenen deelonderzoek.
Het voorstel bestaat uit:
o een (laagdrempelig te lezen) samenvatting van maximaal 500 woorden.
o een onderzoeksplan bestaande uit een beschrijving van de opzet, de fasering
en een tijdsplanning;
o een beschrijving van de wijze van eindrapportering en tussenrapportering;
o een onderzoeksbegroting;
o een korte beschrijving van de wijze waarop de resultaten worden gepubliceerd.
Aanvragers zullen tijdens het najaarscongres een korte pitch houden waarin zij hun
onderzoek toelichten. Dit betreft een video van maximaal 2 minuten die de aanvrager
vooraf opneemt. Verenso zal hiervoor handvatten aanleveren.
Onderzoek dat valt onder de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen
(WMO) moet voor aanvang ter goedkeuring worden voorgelegd aan een erkende
medisch-ethische toetsingscommissie (METC). De toetsende commissie (METC) toetst
de onderzoeksprotocollen overeenkomstig de regels van de WMO. Zonder positief
oordeel van de METC is het uitvoeren van WMO-plichtig onderzoek verboden. Indien
van toepassing dient Verenso een kopie van deze verklaring(en) te ontvangen alvorens
tot definitieve toekenning over te kunnen gaan.
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4. Financiële subsidievoorwaarden
Het in het voorstel beschreven onderzoek dient aan de volgende financiële eisen te
voldoen om voor beoordeling in aanmerking te komen:
Verenso verleent subsidie voor kosten die rechtstreeks door het in het voorstel
beschreven onderzoek worden veroorzaakt en die niet uit het universiteits- of
instellingsbudget kunnen worden gefinancierd.
Per voorstel kan maximaal een bedrag van €10.000,- worden aangevraagd.
In het voorstel dient de aanvrager een raming te geven van het budget dat nodig is
om het in het voorstel beschreven onderzoek uit te kunnen voeren.
Er moet aangetoond worden dat de financiering van het totale onderzoek rond is
voordat het onderzoek van start kan gaan. Verenso verstrekt alleen bijdragen aan
projectvoorstellen met een volledig gedekte begroting.
5. Deadline indienen van projectvoorstel en wijze van indienen
Aanvragen voor een subsidie dienen uiterlijk 15 oktober van het lopende jaar in het
bezit te zijn van Verenso. Uw aanvraag dient te voldoen aan de eisen zoals gesteld in dit
document (‘Voorwaarden toekenning subsidie uit Verenso-Beurs’). U stuurt een
ondertekende versie van uw aanvraag naar: Verenso, t.a.v. Marielle Verlaan,
Orteliuslaan 750, 3528 BB Utrecht. Daarnaast stuurt u de aanvraag per e-mail naar
mverlaan@verenso.nl.
6. Keuze winnaar Beurs
Jaarlijks wordt tijdens de algemene ledenvergadering in het najaar de winnaar van de
Beurs bekend gemaakt. Verenso behoudt zich het recht voor om in het geheel geen
winnaar aan te wijzen als de aanvragen kwalitatief niet als voldoende beoordeeld worden.
7. Besteding van de subsidie
Het onderzoek dient te worden uitgevoerd overeenkomstig het goedgekeurde
onderzoeksplan zoals weergegeven in de subsidieaanvraag. Iedere inhoudelijke of
praktische verandering lopende het onderzoek dient vooraf schriftelijk aan Verenso te
worden voorgelegd ter goedkeuring. Wijzigingen mogen pas worden doorgevoerd na
schriftelijke goedkeuring van Verenso.
Het onderzoek moet in ieder geval binnen drie maanden na datum van toekenning starten,
tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Mocht deze startdatum niet worden gehaald,
dan behoudt Verenso het recht de toegezegde subsidie terug te trekken. Als begindatum
van de subsidie geldt de datum waarop de onderzoeker schriftelijk aan Verenso meldt dat
het onderzoek start. In geen enkel geval wordt een subsidie met terugwerkende kracht
(dus voor de begindatum) vergoed. De einddatum wordt onvoorwaardelijk bepaald door de
begindatum plus de door Verenso toegewezen periode. Voor wijzigingen in de onderzoeksperiode dient de onderzoeker vooraf schriftelijk goedkeuring te vragen aan Verenso.
8. Financiële afwikkeling
De hoogte van de bijdrage wordt bij start van de subsidie vastgesteld door Verenso en is
gebaseerd op het totaal toegezegde subsidiebedrag. Na de start van het project wordt het
bedrag ineens uitgekeerd. Ontvanger heeft de verplichting om na zes maanden een
tussenverslag in te dienen en na een jaar een eindrapport. Indien de eindrapportage niet
kan worden goedgekeurd, kan (een deel) van de subsidie worden teruggevorderd.
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Verenso is verplicht om bij de belastingdienst opgaaf te doen van uitbetaalde bedragen
aan derden. Wanneer de subsidie op persoonlijke titel wordt uitgekeerd, dient de
ontvanger zelf deze bedragen bij de belastingdienst op te geven. Mocht hij/zij van de
belastingdienst een eventuele naheffing krijgen, dan komen deze kosten geheel voor
zijn/haar eigen rekening.
De mogelijkheid bestaat ook dat de instelling/werkgever van de winnaar het subsidiebedrag ontvangt. Hiermee wordt de vergoeding vrijgesteld van belasting.
9. Tussenrapportage(s)
Aan Verenso dient halfjaarlijks te worden gerapporteerd over het verloop van het
onderzoek en de resultaten van de voorafgaande periode.
10. Publiciteit/voorlichting
Verenso behoudt het recht voor om het gesubsidieerde onderzoek en de daaruit
voortkomende resultaten te gebruiken in haar PR-activiteiten.
De onderzoekers behouden het recht om in de conceptfase onjuiste feiten in
publicitaire uitingen te laten corrigeren. Opdat Verenso in haar communicatie-uitingen
kan anticiperen op resultaten van onderzoeken die door Verenso gefinancierd zijn,
wordt aanvrager verzocht om Verenso tijdig op de hoogte te brengen van promoties,
rapportages en publicaties.
Binnen twee jaar na toekenning van de Beurs zullen de onderzoekers hun (voorlopige)
resultaten van het betreffende onderzoek presenteren tijdens het voor- of
najaarscongres van Verenso.
11. Opschorten of intrekken van de subsidie/sanctiebeleid
Verenso is gerechtigd om bij het niet, niet goed of niet tijdig nakomen van afspraken de
betaling van de subsidie terug te vorderen. Aanleidingen voor Verenso om hiertoe over te
gaan kunnen bijvoorbeeld zijn:
de uitvoering van het in het projectvoorstel beschreven onderzoek is naar mening van
Verenso onvoldoende of het onderzoek wordt niet conform het goedgekeurde
projectvoorstel uitgevoerd;
de rapportage over het lopende onderzoek (tussenrapportage) voldoet niet aan de
maatstaven;
de eindrapportage over het uitgevoerde onderzoek voldoet niet aan de maatstaven;
het eindresultaat van het onderzoek is onvoldoende;
er wordt of is niet aan de bij de subsidie behorende verplichtingen voldaan.
12. Akkoord
Aanvrager verklaart akkoord te zijn met bovenstaande voorwaarden.
Naam aanvrager:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:
Mobiel:
E-mail:
Bankrekeningnummer:
Plaats en datum:
Handtekening:
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