Call 2

Zorg én Perspectief

Fonds NutsOhra wil kansen vergroten voor jongeren tot 25 jaar met een chronische aandoening. Met
het Programma Zorg én Perspectief ondersteunen we projecten die bijdragen aan samenhangende
zorg en ontwikkelingsmogelijkheden op het gebied van onderwijs, werk en sport.

Oproep tot het indienen van subsidieaanvragen
Deadline: dinsdag 15 september 2015

15:00 uur

Doel van Zorg én Perspectief
Het doel van het programma Zorg én Perspectief is het verkleinen van het verschil in
maatschappelijk perspectief tussen jongeren met een chronische aandoening en hun gezonde
leeftijdgenoten. Samen met jongeren, professionals en maatschappelijke organisaties wil Fonds
NutsOhra (FNO) oplossingen creëren om de barrières op het gebied van sport, school en werk te
verkleinen. De vraag van de jongeren is hierbij altijd het vertrekpunt.
Dit doen we door:
1.
het bevorderen van ontwikkelingsgerichte zorg, waarbij de ontwikkeling van de jongere
centraal staat en niet de aandoening;
2.
het bevorderen van maatschappelijke participatie, door het creëren van een
ontmoetingsplein voor en rond jongeren met een chronische aandoening, het vergroten van
sportdeelname, het verkleinen van schooluitval en het verminderen van belemmeringen
rond werk;
3.
deze problematiek op de politieke en maatschappelijke agenda te zetten, en zorg te
dragen voor een structurele aanpak en borging daarvan.

Call for Proposals
Dit is een oproep voor het indienen van subsidieaanvragen. Wij zijn op zoek naar projecten waarin
1.
interventies worden ontwikkeld en uitgevoerd gericht op implementatie van
ontwikkelingsgerichte zorg;
2.
activiteiten worden ontwikkeld gericht op het verbeteren van de transitie van
jongeren naar volwassen zorg;
3.
activiteiten worden ontwikkeld gericht op ondersteuning van jongeren en hun
gezinnen, bijvoorbeeld door gezinscoaches;
4.
activiteiten worden ontwikkeld gericht op het bevorderen van maatschappelijke
participatie van jongeren uit de doelgroep, in het bijzonder binnen de domeinen zorg,
sport en/of school;
5.
voor kwetsbare aandoeningen in kaart wordt gebracht in hoeverre deze doelgroep in
beeld is bij de wijkteams, of hun zorgvraag adequaat wordt beantwoord en welke als
goede voorbeelden mogelijk navolging verdienen.
Bij de eerste ronde zijn relatief weinig voorstellen ingediend gericht op jongere kinderen en binnen
het domein onderwijs. Partijen die hieraan kunnen bijdragen worden in het bijzonder uitgenodigd
hiervoor aanvragen in te dienen.
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Doelgroep aanvragers
We stimuleren het doen van een gezamenlijke aanvraag door meer partijen. Aanvragen door
jongeren in samenwerking met andere relevante partijen, krijgen voorrang. Fonds NutsOhra biedt
graag ondersteuning bij het tot stand komen van de aanvraag. Een ontwikkelingsgerichte en
holistische benadering staat bij de samenwerking tussen partijen centraal. Dit betekent onder meer
dat de vraagstelling van jongeren uit de doelgroep zelf leidend moet zijn en dat niet alleen met
(medische) actoren uit de zorg wordt samengewerkt, maar ook met domeinen als onderwijs, sport
en werk en met gemeenten.
De aanvragers kunnen zijn: stichtingen of verenigingen, door de overheid gefinancierde (onderwijsof zorg)instellingen en vertegenwoordigers van de doelgroep jongeren met een chronische
aandoening. De aanvraag kan ook gedaan worden door een samenwerkingsverband van
kennisinstituten of onderzoeksinstellingen met aantoonbare ervaring in een of meer van de
domeinen zorg, onderwijs, sport en werk. De genoemde instellingen sluiten voor dit project met
elkaar een samenwerkingsovereenkomst af.

Budget
Het beschikbare budget voor het programma is vijf miljoen euro voor de periode 2015 tot en met
2017. Voor deze tweede call is circa één miljoen euro beschikbaar. Projectvoorstellen kunnen
worden ingediend tot een maximum van € 200.000. Projectbegrotingen hebben in beginsel een
startdatum per 1 januari 2016 (of later) en een looptijd tot 31 december 2017. Mits onderbouwd
kunnen ook voorstellen met een looptijd tot uiterlijk de eerste helft van 2018 worden ingediend.
Aanvragen van organisaties die zelf met geld of ‘in kind’ in het project participeren dan wel daartoe
andere partijen bereid hebben gevonden (matching met bijvoorbeeld patiëntenverenigingen en
vermogens- of gezondheidsfondsen) hebben een pre.

Beoordelingscriteria
Subsidieaanvragen zullen eerst op relevantie en haalbaarheid en vervolgens op kwaliteit worden
beoordeeld. Wat betreft relevantie zullen we vooral bekijken of aanvragen bijdragen aan de gestelde
doelen van het programma. Het Jongerenpanel zal hierbij betrokken worden en advies geven.
Belangrijkste kwaliteitscriteria:
jongeren uit de doelgroep zijn betrokken;
bij het verder ontwikkelen, borgen en implementeren van activiteiten zijn de
relevante veldpartijen betrokken;
waar mogelijk wordt rekening gehouden met diversiteit. Bijvoorbeeld met verschillen
in leeftijd, sekse, sociaaleconomische status en culturele achtergrond;
aandacht voor aspecten als borging, implementatie en evaluatie.
Binnen de eerste call van het programma zijn vijftig aanvragen ingediend en uiteindelijk zeven
projecten gehonoreerd. Op de FNO website (onder ‘lees verder’) is een samenvatting van deze
projecten terug te vinden. Bij de uiteindelijke besluitvorming hebben de genoemde criteria een
belangrijke rol gespeeld en bleken veel voorstellen nog onvoldoende aan deze criteria te voldoen.

Procedure en tijdpad
Tijdpad en werkwijze
Na het verstrijken van de deadline worden de ingediende aanvragen eerst globaal beoordeeld op
met name relevantie. Projectaanvragen voor een gezamenlijk bedrag van ten hoogste drie maal het
budget komen voor beoordeling in aanmerking. Daarbij beoordelen steeds twee leden van de
Programmacommissie een projectaanvraag op relevantie, haalbaarheid en kwaliteit.
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Eventueel kunnen in deze fase externe referenten worden benaderd voor een inhoudelijke toetsing
en kunt u worden uitgenodigd voor een presentatie. Uiteindelijk adviseert de breed samengestelde
Programmacommissie de directeur bestuurder over de toe te kennen projecten.
Beoogd wordt indieners uiterlijk gelijk na de jaarwisseling 2015/2016 bericht te geven over het al dan
niet toekennen van subsidie.
Technische voorwaarden
Elke subsidieaanvraag kent één hoofdaanvrager, die als penvoerder optreedt. Een kopie van de
identiteitskaart van alle aanvragers wordt in bijlage toegevoegd. Verder moet de aanvraag aan de
volgende voorwaarden voldoen:
- Voorzien van een projectplan van maximaal 8 A4 met de volgende onderdelen:
a. Een voor jongeren heldere en leesbare samenvatting van het projectvoorstel van een
half A4
b. Inleiding en aanleiding
c. Doel
d. Doelgroep en betrokkenheid doelgroep
e. Beoogd resultaat
f. Inhoud van het project, inclusief planning en fasering
g. Evaluatie en borging
NB: eventuele aanvullende stukken kunnen in de bijlagen worden meegestuurd.
- Voorzien van een begroting met de volgende onderdelen:
a. Personeel
b. Materieel
c. Implementatiekosten
d. Kosten voor evaluatie en communicatie
e. Overige kosten 
f. Eigen bijdragen en die van derden
Aanvragen via de website
Aanvragen kunnen uitsluitend digitaal bij FNO worden ingediend. Indiening kan plaats vinden tot
uiterlijk dinsdag 15 september 2015, om 15:00 uur. Een toelichting op het elektronisch indienen en
de opbouw van het aanvraagformulier vindt u op onze website.
Wij raden u aan om, voordat u de aanvraag elektronisch indient, een pdf van uw aanvraag uit te
printen en te controleren, zodat u eventueel nog aanpassingen kunt doen.

Meer informatie
Documenten
Op onze website www.fondsnutsohra.nl vindt u meer informatie over de FNO strategie 2015-2020
en over het programma Zorg én Perspectief in de volgende documenten:
- Publieksversie programmatekst ‘Zorg én Perspectief’ (via de tab: ‘programmatekst’)
- Achtergronddocument ‘Zorg én Perspectief’ (via de tab: ‘achtergronddocument’)
- Algemene subsidievoorwaarden Fonds NutsOhra.
Inhoudelijke vragen
Houd de programmasite van FNO in de gaten voor het laatste nieuws en belangrijke data. Voor
inhoudelijke informatie over het programma kunt u contact opnemen met Bert Kuipers
(kwartiermaker) of Wendy van Hal (programmasecretaris), tel. 020 – 5949 690, of per mail
bert_kuipers@fondsnutsohra.nl en wendy_van_hal@fondsnutsohra.nl
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Technische vragen
Voor technische vragen over het elektronisch indienen neemt u contact op met de FNO helpdesk.
Deze is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur, tel. 020 - 5948 361 (Ineke
Monen, office manager), of per e-mail info@fondsnutsohra.nl Vermeld in uw mail graag uw
telefoonnummer zodat wij u zo nodig kunnen terugbellen.

Call 3
De volgende call in het kader van dit programma wordt eind 2015 uitgeschreven. In november zal
weer een informatiebijeenkomst voor potentiële indieners worden georganiseerd, waarop vragen
gesteld kunnen worden en concept projectvoorstellen voorgelegd. De deadline voor het indienen van
subsidieaanvragen voor de derde call is eind januari 2016.
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