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Doel  
Een eenvoudig model voor het berekenen van de begroting van onderzoekprojecten en 
praktijkprojecten gefinancierd door Nierstichting Nederland.  
 
Beschrijving  

• Het Nierstichting Project Financiering Model (PFM) bepaalt het budget van alle 
subsidieprojecten en aanvragen voor projectsubsidie voor onderzoek en innovatie. 

• Het PFM kent standaard-personeelsjaren toe. Het model maakt onderscheid tussen 
verschillende categorieën functies: Promovendus, Junior Onderzoeker en Senior Onderzoeker 
en Niet-wetenschappelijk personeel (NWP) ingeschaald op MBO, HBO of WO niveau. Eén 
standaard-personeelsjaar bevat exact 1.0 fte voor de relevante positie.  

• Een PFM standaard-personeelsjaar is all-in. Voor de categorieën Promovendus, Junior 
Onderzoeker en Senior Onderzoeker geldt dat naast het salaris van de desbetreffende 
onderzoeker, ook de kosten voor materiaal inclusief proefdieren, apparatuur, 
patiëntenparticipatie, open access publiceren en congresdeelname zijn inbegrepen.  

• Personeel dat voor minder dan 0.2 fte (op jaarbasis) wordt ingezet komt niet voor subsidie in 
aanmerking.  

• Een Nierstichting (deel)programma of Call for proposals kan extra voorwaarden instellen voor 
budgets van aanvragen (bijv. een maximumbudget voor projecten).  

• Het budget van een aanvraag mag bestaan uit elke samenstelling van standaard-
personeelsjaren mogelijk binnen de voorwaarden van het relevante Nierstichting Programma 
of Call for proposals.  

• De PFM standaard-personeelsjaren alsmede een beschrijving van de categorieën zijn 
hieronder te vinden.  

 
Functie Max. lump sum 

bedrag per fte 

Promovendus (PhD student) € 70.000 

Junior onderzoeker (bijv. junior postdoc, arts-onderzoeker) € 80.000 

Senior onderzoeker (bijv. senior postdoc, senior arts-onderzoeker) € 90.000 

Niet-wetenschappelijk personeel (NWP) - MBO € 50.000 

Niet-wetenschappelijk personeel (NWP) - HBO € 60.000 

Niet-wetenschappelijk personeel (NWP) - WO € 80.000 
 
Toelichting: Onder NWP valt bijvoorbeeld een project assistent, secretarieel medewerker, research 
analist, biotechnicus, datamanager, therapeut, laborant, diëtist, (onderzoeks)verpleegkundige, 
maatschappelijk werker, psycholoog. Afhankelijk van het functieniveau kan worden gekozen uit 
MBO, HBO of WO.  

 
Voorwaarden 

• De Subsidievoorwaarden van de Nierstichting zijn van toepassing. Betalingen volgen de 
Subsidievoorwaarden. 

• Het voorgestelde budget in een aanvraag dient proportioneel te zijn aan de verwachte 
feitelijke kosten van het project. 

• Nierstichting-financiering van een project is bestemd voor kosten die direct en eenduidig 
toewijsbaar zijn aan het project. 

• De financiële verantwoording van een project specificeert de uitgegeven bedragen. Eventueel 
overblijvende bedragen van het Nierstichting-budget dienen terugbetaald te worden aan de 
Nierstichting. 


