
 

CALLTEKST PERSPECTIEFAANPAK – PROGRAMMA JONGEREN INC 
 

FNO wil kansen vergroten voor jongeren tot en met 25 jaar met een chronische aandoening. 
Met het Programma Jongeren INC (looptijd 4 jaar vanaf 1-1-2020) gaan we partnerschappen 
aan met initiatieven die mét jongeren werken en uitgaan van de leefwereld van de jongeren. 
We doen dat via twee programmalijnen: perspectiefaanpak (gaat uit van de individuele kansen 
en belemmeringen bij jongeren) en systeemaanpak (hierin werken we aan het oplossen van 
systeemdrempels). Daarnaast kent het programma twee veldopdrachten: slimmer omgaan 
met data en haalbaarheidsonderzoek naar een resultatenfonds voor na de programmaperiode. 

MISSIE EN VERANDERTHEORIE VAN JONGEREN INC 
De missie van het programma luidt: Jongeren met een chronische aandoening kunnen naar 
wens en vermogen meedoen in de samenleving. Inclusiviteit en maatwerk zijn het nieuwe 
normaal. In onze schematische verandertheorie vindt u daarvan de samenvatting. De volledige 
programmatekst kunt u vinden op de website van FNO. Deze call heeft betrekking op het 
onderdeel: perspectiefaanpak. Meer specifiek op de onderdelen: 1) het nieuwe normaal wordt 
maatwerk, 2) het mobiliseren van de individuele kracht van jongeren en 3) het in kaart 
brengen van persoonlijke perspectieven. 

 

OPROEP TOT HET INDIENEN VAN EEN PROJECTAANVRAAG  
Openstelling subsidieaanvragen: 1 januari 2020 
Deadline indienen subsidieaanvragen: 3 februari 2020 om 11 uur  
 
Inspiratiebijeenkomst: naast deze gerichte call wordt er gelijktijdig een call werk gestart. 
Hiervoor is op 6 januari 2020 om 13:30 een inspiratiebijeenkomst gepland. Deze bijeenkomst is 
facultatief en bedoeld om meer over (de bedoeling van) het programma en de call te 
vernemen, en om daar met elkaar de dialoog over aan te gaan. Wellicht interessant om bij te 
wonen. Graag vooraf aanmelden via: rik.nijskens@fnozorgvoorkansen.nl. 



  

CALL FOR PROPOSAL 
 
Dit is een oproep voor het indienen van een projectaanvraag voor het ontwikkelen van de 
perspectiefaanpak voor de doelgroep jongeren met een chronische aandoening tot en met 25 
jaar en het doen opstellen van minimaal 60 plannen met bijbehorende analyse en 
ondersteuning van de jongeren. Het betreft een gerichte call geïnspireerd op de 
doorbraakmethodiek zoals met gemeenten en partners in het sociaal domein ontwikkeld voor 
zogenaamde gezinnen met complexe problemen. 
 
In deze subsidieronde wordt geld gegeven voor het ontwikkelen van een aanpak en deze toe 
te passen. Uiterlijk op 31 maart 2021 zijn de resultaten van jaar 1 beoordeeld. Daarnaast wordt 
gedurende 2020 bekeken hoe de periode vanaf 1 april 2021 ingevuld wordt op basis van de 
uitkomsten van de samenwerking en de behoeften van stakeholders. 
 
CRITERIA VOOR INDIENEN 
Wij gaan in deze call uit van: 
• Grote betrokkenheid. We willen een partnerschap met u vormgeven. Er is daarnaast 

minimaal eenmaal per vier maanden afstemming tussen de verschillende interventies, 
door FNO gefaciliteerd; 

• Het leveren van een bijdrage aan: slim omgaan met data, valideren van resultaten en 
onderzoeken of deelname aan een resultatenfonds op termijn mogelijk is1. 

• Verbinding met de andere programmaonderdelen van Jongeren INC. Vooral de verbinding 
met de interventies die in de systeemaanpak plaatsvinden (werk, inclusief onderwijs en 
zorg). En meewerken aan het vormen van allianties via daarvoor geschikte methodieken.  

• Aansluiting op de verandertheorie van het programma Jongeren INC: in het voorstel voor 
deze aanpak voor inzichtelijk gemaakt hoe deze aanpak bijdraagt aan de overkoepelende 
verandertheorie; 

• De criteria voor indienen samenvattend: de ambitie om in partnerschap te werken aan het 
genereren van duurzame impact voor de doelgroep en de missie uit de verandertheorie 
van Jongeren INC.  

 
BEOOGD RESULTAAT 
In de periode maart 2020 t/m maart 2021 gaan we uit van de onderstaande resultaten. 
Gedurende deze periode wordt besloten hoe een eventueel vervolg wordt gegeven aan de 
aanpak. We beogen via deze aanpak over de gehele programmaperiode een representatief 
beeld te krijgen van de ondersteuningsvraag van de doelgroep. 
1. Er is een perspectiefaanpak vanuit de leefwereld van jongeren ontwikkeld zoals 

omschreven in het programmaplan Jongeren INC.  
2. Daarnaast is de reeds ontwikkelde digitale app die in gebruik is bij gemeenten, om een 

plan op te stellen voor gezinnen met complexe problemen, doorontwikkeld om jongeren 
die dat kunnen ook digitaal een perspectiefplan in te kunnen laten vullen. 

3. Er is in de periode van deze call met minimaal 60 jongeren een perspectiefplan ingevuld.  
4. Op het niveau van de jongeren bepalen we gezamenlijk hoe wij de individuele resultaten 

volgen op de negen resultaatsgebieden die in de verandertheorie genoemd zijn2. Hiervoor 
 

 
1 ‘Slim omgaan met data’ en het haalbaarheidsonderzoek resultatenfonds zijn omschreven in het programmaplan. 
We vragen medewerking aan deze ambitie. 
2 zie schematische weergave verandertheorie: linker vlak onder de droom 



  

kan het meetinstrument kwaliteit van leven, tool positieve gezondheid, de 
zelfredzaamheidsmatrix, of een ander gevalideerd instrument gebruikt worden.  

5. Middels de verkregen data worden eventuele systeemknelpunten zichtbaar gemaakt en de 
aanpak resulteert in maatschappelijke kosten en batenanalyses. 

6. De periode wordt afgerond (eerste kwartaal 2021) met een rappport waarin wordt 
gerapporteerd over de bovengenoemde punten. 

 
DOELGROEP AANVRAGERS 
U dient landelijk opererend te zijn, bekend te zijn met de doelgroep, ervaring te hebben met 
het ontwikkelen van een aanpak en het doen van (veld)onderzoek. Ook dient u bekend te zijn 
met de doorbraakmethodiek zoals die wordt toegepast in het sociaal domein bij gezinnen met 
complexe problemen. U gaat een subsidierelatie aan met FNO.  
 
BUDGET  
Het beschikbare budget voor het programma is negen miljoen euro voor de periode 2020 tot 
en met 2023. Voor deze call is 300.000 euro beschikbaar. Wij beschouwen deze periode als 
fase 1 en de evaluatie van deze fase leidt tot een oordeel over de toegang tot fase 2, wij gaan 
dus uit van een meerjarige samenwerking bij gebleken geschiktheid.  
Begrotingen hebben in beginsel als startdatum maart 2020 en een looptijd van 12 maanden. 
Het wordt op prijs gesteld indien u zelf met geld of ‘in kind’ in het project participeert dan wel 
daartoe andere partijen bereid hebben gevonden (matching met bijvoorbeeld 
patiëntenverenigingen en vermogens- of gezondheidsfondsen). Voor uw bijdrage aan 
alliantievorming en deelname aan afstemmingsmomenten kunt u het aangevraagde budget 
verhogen met repectievelijk 15.000 euro en 5.000 euro. 
 
BEOORDELINGSCRITERIA  
Subsidieaanvragen die voldoen aan de criteria voor indiening worden eerst op relevantie en 
haalbaarheid en vervolgens op kwaliteit beoordeeld. Deze criteria zijn: bemensing van het 
project3, doeltreffendheid, doelgroep, projectplan en -begroting, borging en duurzaamheid, 
mate waarin voldaan wordt aan de voorwaarden zoals hierboven beschreven. Daarnaast wordt 
antwoord gegeven op de vraag ‘Welke verandering wordt beoogd door uitvoering van deze 
aanpak?’. Het Jongerenpanel geeft hierna als eerste advies, vervolgens de 
programmacommissie.  
 
Belangrijkste kwaliteitscriteria zijn: 

1. we zien concrete aanknopingspunten om samen te werken vanuit het versterken van 
het zelfvertrouwen en de kracht van jongeren met een chronische aandoening; 

2. het jongerenpanel van FNO wordt in de aanpak door de indiener actief betrokken en 
dit is zichtbaar in het plan; 

3. niet het geld, maar de kracht van de samenwerking staat centraal. U reflecteert hierop 
in uw plan. 

 
  

 
 
3  In onze ervaring is de bemensing van het project van grote invloed op het succes ervan. Voor het in aanmerking komen voor 

projectsubsidie dient de aanvrager te onderbouwen waarom de gekozen projectleider en overige bemensing de juiste personen 

op de juiste plek zijn. 



  

BEOORDELING AANVRAGEN 
Aanvragen moeten minimaal bevatten: 
• een beschrijving hoe de aanpak aansluit op de verandertheorie van het programma 

Jongeren INC (maximaal 1 A4, op basis van lettertype Calibri en lettergrootte 11); 
• een plan van aanpak van maximaal 5 A4 (op basis van: lettertype Calibri en lettergrootte 

11) met een voor jongeren leesbare samenvatting, een visie op samenwerking, doel(en), 
doelgroep, beoogd resultaat, planning & fasering en wat er specifiek aan FNO wordt 
gevraagd (met begroting volgens het Jongeren INC format) en een antwoord op de 
hierboven gestelde vraag m.b.t. beoogde verandering door de aanpak; 

• reflectie op de samenhang met de andere onderdelen van het programma; 
• er is 1 hoofdaanvrager. 
 
AANVRAGEN VIA DE WEBSITE  
Aanvragen kunnen uitsluitend digitaal bij FNO worden ingediend. Indiening kan plaats vinden 
tot uiterlijk 3 februari 2020, om 11:00 uur. Een toelichting op het elektronisch indienen en de 
opbouw van het aanvraagformulier vindt u op onze website. 
Bij het indienen van een aanvragen gaat de indiener akkoord met de algemene voorwaarden 
en privacyverklaring van FNO. 
 
MEER INFORMATIE 
Na het verstrijken van de deadline worden de ingediende aanvragen eerst gescreend op 
voldoen aan de criteria en globaal beoordeeld op met name relevantie. 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 van FNO over de toekenning. Beoogd wordt 
indieners uiterlijk 31 maart 2020 bericht te geven over het al dan niet toekennen van subsidie.  
FNO adviseert graag bij de voorbereiding van een aanvraag. Aanvullende informatievragen 
kunt u indienen bij Marco Florijn (programmaleider): marco.florijn@fnozorgvoorkansen.nl. 
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