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Onderzoeksvoorstel voor wetenschappelijk onderzoek in het 
kader van de Onderzoeksagenda Veteranenzorg Defensie

Dit formulier moet in het Nederlands worden ingevuld.

1. Registratiegegevens

1a. Gegevens hoofdaanvrager

Naam, titel(s): 

Universiteit, hogeschool, onderzoeksinstelling: 

Correspondentie adres: 

Telefoon: 

E-mail:  

Medeaanvrager(s)

Naam, titel(s) Universiteit, hogeschool, onderzoeksinstelling

1b. Titel van onderzoeksvoorstel

Free Hand

Free Hand

Free Hand
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1c. Samenvatting
Maximaal 200 woorden

1d. Maximaal 5 keywords

1e. In welke (universitaire) setting zal het onderzoek in hoofdzaak worden uitgevoerd
(naam van onderzoeksschool, onderzoeksinstituut of leerstoelgroep)

1f. Vooraankondiging/Hernieuwde beoordeling?

• Is eerder een vooraankondiging aangeboden?
 ☐  JA ☐  NEE

 Datum: 

 Titel: 

• Is dit onderzoeksvoorstel reeds eerder ingediend bij de Directeur Dienstencentrum Personele Zorg (DCPZ/
Defensie)?

 ☐  JA ☐  NEE

 Datum: 

 Titel: 

• Respons van Defensie en Programma Advies Commissie voor Onderzoek (PACO)?

 ☐  JA, nl 

 ☐  NEE

Free Hand

Free Hand



3

2. Onderzoeksvoorstel

2a. Beschrijving van het onderzoeksvoorstel
Maximaal 4.000 woorden (exclusief referentielijst, inclusief voetnoten). Vanaf pagina 6 van dit document is hier ruimte voor.

Houd met de beschrijving van het onderzoeksvoorstel rekening met het door Defensie geformuleerde 
onderzoeksperspectief en de beoordelingscriteria die worden gehanteerd.

 2a-1.  Wetenschappelijke achtergrond en relevantie

 2a-2. Doel-/vraagstellingen

 2a-3. Uit de vraagstellingen te toetsen hypothesen

 2a-4. Originaliteit en innovatieve kenmerken van het voorgestelde onderzoek

 2a-5. Methode
    1. Onderzoeksopzet en procedure
    2. Onderzoekspopulatie
    3. Meetinstrumenten
    4. Methode en analysetechnieken
    5. Poweranalyse

 2a-6. Tijdsplanning

2b. Wordcount voor 2a 
(gebruik Word Count om het aantal woorden te vermelden)
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2c. Literatuurreferenties
Maximaal 35 referenties

Literatuurreferenties Literatuurreferenties

2d. Kennisdisseminatie
(plannen voor kennisdisseminatie, implementatiemogelijkheden van onderzoeksbevindingen, belang van resultaten voor Defensie)

2e. Budget

2e-1.  Per jaar benodigde financiering van Defensie voor de uitvoering van het onderzoek

 

2e-2. Financiering van andere partijen dan Defensie
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3. Onderzoeksgroep

3a. Samenstelling onderzoeksgroep

1) hoofdaanvrager: 

2) medeaanvrager(s): 

3) beoogde uitvoerder(s): 

4) andere betrokken onderzoekers (adviseurs, samenwerkingsverbanden):

Naam Titel(s) Affiliatie

3b. Wetenschappelijke kwaliteit van aanvrager(s)

Vanaf pagina 16 van dit document is hier ruimte voor.

• Beknopt CV met onderzoekservaring van aanvrager(s).

• Kernpublicaties van aanvrager(s) + impactfactor van tijdschriften.
 Maximaal 20 referenties per aanvrager

• Eerdere ervaring als promotor, co-promotor.
 Maximaal 10 per aanvrager; naam proefschrift en promotiejaar 
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Ruimte voor Onderzoeksvoorstel (2a) en Wetenschappelijke kwaliteit (3b)

Let op: vergeet niet dit formulier onderaan te ondertekenen.

Beschrijving van het onderzoeksvoorstel (2a)
Maximaal 4.000 woorden (exclusief referentielijst, inclusief voetnoten)
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Wetenschappelijke kwaliteit van aanvrager(s) (3b)

• Beknopt CV met onderzoekservaring van aanvrager(s).



17

• Kernpublicaties van aanvrager(s) + impactfactor van tijdschriften.
 Maximaal 20 referenties per aanvrager

Kernpublicatie Impactfactor



18

Naam proefschrift Promotiejaar
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• Eerdere ervaring als promotor, co-promotor.
 Maximaal 10 per aanvrager; naam proefschrift en promotiejaar

Naam proefschrift Promotiejaar
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Ondertekening

Ik verklaar hierbij dat ik dit formulier naar waarheid heb ingevuld en kennis heb genomen van de 
subsidievoorwaarden zoals onderstaand weergegeven.

Naam:  

Plaats:  

Datum:  

Stuur het ingevulde formulier s.v.p. elektronisch naar Directeur Dienstencentrum Personele Zorg (DCPZ).
E-mail: secretariaat.dcpz@mindef.nl.

Free Hand
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Beoordelingskader

Uw onderzoeksvoorstel wordt na een eerste appreciatie binnen Defensie voorgelegd aan de Programma Advies 
Commissie voor Onderzoek (PACO) van de RZO. Deze commissie toetst het onderzoeksvoorstel aan de hand van 
een beoordelingskader dat bestaat uit 6 criteria. In dit beoordelingskader zijn algemeen geldende criteria voor de 
beoordeling van wetenschappelijk onderzoek samengevoegd met een aantal specifieke criteria die voor het 
ministerie van Defensie van belang zijn.

1. Algemeen:
- Toetsing van het onderzoeksvoorstel aan de door de RZO geformuleerde uitgangspunten voor 

wetenschappelijk onderzoek en de prioriteiten van de onderzoeksvragen zoals aangegeven in de 
Onderzoeksagenda veteranenzorg. Onderzoek dat accent legt op weerbaarheid van de veteraan en zijn 
systeem heeft voorkeur boven onderzoek dat dit accent niet heeft.

- Kortdurend (circa twee jaar) toegepast onderzoek heeft de voorkeur boven andere typen onderzoek.
- Onderzoek waarbij de onderzoeker samenwerkt met andere onderzoekers en praktijkinstellingen heeft de 

voorkeur boven onderzoek zonder samenwerking. 

2. Originaliteit en bijdrage aan de wetenschap:
- Hoe verhoudt het voorgestelde onderzoek zich tot het totale spectrum van lopend onderzoek naar 

uitzendinggerelateerde problemen?
- In hoeverre is het voorgestelde onderzoek innovatief en levert het een originele bijdrage aan theorie, 

methoden, praktijk of kennis?
- Is adequaat gebruik gemaakt van bestaande (nationale en internationale) kennis?

3. Onderzoeksopzet en methoden:
- Zijn de probleemstelling en de onderzoeksvragen helder geformuleerd, voldoende afgebakend en adequaat 

uitgewerkt?
- Zijn de voorgestelde methoden en design geschikt voor het beantwoorden van de vraagstellingen van het 

onderzoek?
- Is het werkplan realistisch? Is het onderzoek ten aanzien van de uitvoeringsaspecten haalbaar gezien de 

soms specifieke kenmerken van de militaire context? 
- Staan de kosten van het voorgestelde onderzoek in verhouding tot de kennisopbrengst?

4. Kwaliteit en inbedding van de onderzoeksgroep:
- Heeft de aanvrager de benodigde expertise, ervaring en middelen om het onderzoek goed uit te voeren 

(publicaties uitstekende internationale tijdschriften, citatie scores onderzoekers)? 

5. Disseminatie en implementatie:
- Zijn er gedegen plannen gemaakt voor kennisdisseminatie?
- Leveren de bevindingen van het voorgestelde onderzoek belangrijke en relevante 

implementatiemogelijkheden op?
- Leidt het voorgestelde onderzoek tot resultaten die specifiek voor Defensie van belang zijn?

6. Inbedding:
- Is er een academische inbedding of samenwerkingsrelatie?
- Is er samenwerking met andere gespecialiseerde centra in binnen- en/of buitenland?
- Is er binnen het project een verantwoordings- of begeleidingsstructuur aanwezig (begeleidingscommissie; 

wetenschappelijke adviescommissie)?

Free Hand

Free Hand

Free Hand
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Zonder dat het een criterium is wordt cofinanciering (met geld en/of in menskracht) positief in de beoordeling 
meegewogen

Ten aanzien van de financiering stelt Defensie ook een aantal voorwaarden :

- Een toegekend onderzoeksproject dient binnen 1 jaar na toekenning te starten anders wordt het besluit voor 
financiering ingetrokken.

- Aanvragen voor financiering hebben in principe betrekking op onderzoeksprojecten met een maximale looptijd 
van 4 jaar. In voorkomende situaties kan hier -  in overleg - van worden afgeweken.

- Tenminste jaarlijks wordt door de onderzoeker(s) een voortgangsrapport aan Defensie geleverd, waarbij tevens 
een link wordt gelegd naar de eerder opgestelde planning van het onderzoek. Hierover worden per onderzoek 
nadere afspraken gemaakt.

- Jaarlijks geven de onderzoekers tevens een mondelinge toelichting aan de PACO. Ook de RZO kan om een 
mondelinge toelichting vragen.

- Hoofdaanvragers dienen Defensie schriftelijk op de hoogte te stellen van voor het onderzoek relevante 
personeelswijzigingen.

- Tussentijdse relevante aanpassingen in het onderzoek worden aan Defensie voorgelegd. Van kleinere spin offs 
wordt melding gemaakt in de voortgangsrapportages.

- Aan het eind van het onderzoek dient een afsluitende rapportage aan Defensie en aan de RZO ter beschikking 
te worden gesteld. Ook wordt een presentatie van de resultaten van het onderzoek in de PACO gevraagd.

- Van alle binnen het onderzoek verschenen publicaties wordt een exemplaar aan  Defensie en de RZO gestuurd.
- De onderzoekers hebben vrijheid van publicatie in de internationale wetenschappelijke literatuur. 

De PACO van de RZO adviseert Defensie over het ingediende onderzoeksvoorstel. Directeur DCPZ informeert de 
hoofdaanvrager schriftelijk op basis van dit advies over de verdere voortgang van het proces. 

Het ministerie van Defensie gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Dienstencentrum Personele Zorg (DCPZ)  conformeert zich aan de privacyverklaring van Defensie, met 
uitzondering van het volgende:

1. uw gegevens worden gedeeld met de programma-adviescommissie Onderzoek van de Raad voor civiel-
militaire Zorg en Onderzoek, zodat zij uw idee kunnen beoordelen

2. als het onderzoek wordt goedgekeurd, dan worden uw naam en mailadres opgenomen in de Onderzoekswijzer 
Gezondheid en Welzijn van het Veteraneninstuut

De privacyverklaring kunt u nalezen op https://www.defensie.nl/privacy.
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