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Call 2 programma GeestKracht 

MISSIE EN VERANDERTHEORIE VAN GEESTKRACHT 

FNO wil de kansen vergroten voor psychisch kwetsbare jongvolwassenen van 16–35 jaar. Met 
het Programma ‘GeestKracht’ (looptijd 5 jaar vanaf maart 2020) richt FNO zich op (elkaar 
versterkende) preventie en participatie. GeestKracht streeft via een programmatische 
aanpak1 naar het verkleinen van achterstanden voor deze grote (840.000) en diverse groep 
jongvolwassenen met psychische problematiek (evt. in combinatie met 
verslavingsproblematiek). 

De maatschappelijke missie van het programma heeft als uitgangspunt dat ‘elke 
jongvolwassene zichzelf kan zijn en ook met psychische kwetsbaarheden krachtig kan (blijven) 
meedoen in de maatschappij’. 

De missie van GeestKracht is uitgewerkt als verandertheorie2 en krijgt handen en voeten via de 
vier programmalijnen: 
- het beter toerusten van jongvolwassenen;
- het beter toerusten van professionals;
- een meer integrale aanpak en domeinoverstijgend beleid;
- maatschappelijke agendering.

Vanuit GeestKracht gaan we graag samenwerking aan met initiatieven die mét 
jongvolwassenen werken en zich richten op de relevante leefdomeinen van jongvolwassenen. 
Domeinen, die met positieve gezondheid als uitgangspunt, in het bijzonder aan bod komen zijn 
gezondheid, opleiding, werk, relaties, wonen en gezinsleven. 

Binnen de grote diversiteit van psychische aandoeningen ligt de focus bij jongvolwassen 
twintigers met psychische problemen, met een praktische opleiding en/of 
migratieachtergrond. Ook staan de volgende doelgroepen centraal die relatief nog weinig 
(beleids)aandacht krijgen; 
- jongvolwassenen met een ernstige psychische aandoening (EPA);
- jonge statushouders;
- zwerfjongeren;
- jongvolwassenen met een combinatie van psychische problemen en een licht

verstandelijke beperking;
- jongvolwassenen met een chronische psychische aandoening;
- jongvolwassenen die zijn opgegroeid in een gezin met een ouder met psychische of

verslavingsproblematiek (KOPP/KOV).

De volledige programmatekst2 van GeestKracht is te vinden op de website van FNO. 

1 https://www.fnozorgvoorkansen.nl/hoe-wij-werken/  
2 https://www.fnozorgvoorkansen.nl/geestkracht/downloads/ 

https://www.fnozorgvoorkansen.nl/hoe-wij-werken/
https://www.fnozorgvoorkansen.nl/geestkracht/downloads/
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RONDES SUBSIDIEAANVRAGEN 
Binnen GeestKracht worden projecten en activiteiten gefinancierd, deels via gerichte subsidies 
en deels via open calls. Deze oproep is de 2e open call van het programma. Een 3e call kan in 
de loop van 2021 worden verwacht. De einddatum van de looptijd van activiteiten binnen elke 
call is steeds uiterlijk 1 augustus 2024. 

TWEEDE CALL 
Dit is een tweede openbare oproep voor het indienen van subsidieaanvragen binnen het 
programma GeestKracht voor de doelgroep psychisch kwetsbare jongvolwassenen van 16-35 
jaar, voor projecten en activiteiten met ingang vanaf 1 februari 2021. 

Openstelling subsidieaanvragen tweede call: 1 september 2020 
Deadline indienen subsidieaanvragen: 20 oktober 2020 om 11.00 uur 

THEMA’S SUBSIDIEAANVRAGEN EN FOCUS 
In deze subsidieronde kunnen middelen worden aangevraagd voor álle vier de genoemde 
programmalijnen, maar geven we bij een te groot aantal aanvragen voorrang aan voorstellen 
primair gericht op het beter toerusten van jongvolwassenen binnen de hiervoor genoemde 
deelgroepen en secundair gericht op het beter toerusten van professionals. 

Aanvragen van organisaties die zelf met geld of in kind in de activiteit participeren, dan wel 
daartoe andere partijen bereid hebben gevonden (matching met bijvoorbeeld gemeenten, 
werkgevers, patiëntenorganisaties en vermogens- of gezondheidsfondsen) hebben een pre. 

BUDGET 
Het beschikbare budget voor het programma is 12 miljoen euro voor de periode 2020 tot en 
met 2024. Het budget zetten we grotendeels uit via gerichte benadering en deels via open 
calls. Voor deze 2e open call is circa 1 miljoen euro beschikbaar. Voorstellen kunnen worden 
ingediend tot een maximum van € 200.000 per aanvraag. Begrotingen hebben in beginsel als 
startdatum 1 februari 2021 en bij een aanvraag voor het maximum budget een looptijd van 
maximaal 42 maanden. 

DOELGROEP EN AMBITIE AANVRAGERS 
We stimuleren het doen van een gezamenlijke aanvraag door meerdere partijen. In het 
bijzonder partijen die vanuit een holistische benadering voor het doel en (bij voorkeur samen 
met) de doelgroep van GeestKracht samenwerking met FNO wensen, worden in deze call 
uitgenodigd een aanvraag in te dienen. 

De aanvragers kunnen stichtingen of verenigingen, door de overheid gefinancierde (onderwijs- 
of zorg-) instellingen en/of groepen jongvolwassen ervaringsdeskundigen zijn. Aanvragen 
bottom-up vanuit deze laatste groep stimuleren we, eventueel met ondersteuning vooraf 
vanuit FNO. De aanvraag kan ook gedaan worden door een kennisinstituut of 
onderzoeksinstelling of een samenwerkingsverband met rechtsvorm waarin wordt 
geparticipeerd. 
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Van aanvragers verwachten wij de ambitie om met andere partijen samen te werken aan het 
genereren van duurzame maatschappelijke impact voor de doelgroep en de missie van 
GeestKracht, dat tot uiting komt in: 
- Grote betrokkenheid bij het programma op alle onderdelen. We willen met je

samenwerken via een bevoegd contactpersoon (veelal projectleider). Er is minimaal
eenmaal per zes maanden afstemming tussen de verschillende aanpakken en
activiteiten, door FNO gefaciliteerd.

- Financiering van wat nodig is. Hiermee bedoelen we dat je als aanvrager
ondersteuning kan aanvragen die past bij de behoefte en fase van je organisatie. De
toekenningen kunnen bijvoorbeeld gaan over financiering van het vergroten van de
betrokkenheid van de doelgroep, het nieuw ontwikkelen of opschalen/groeien van een
interventie of de lobbystrategie.

- Aansluiting op de verandertheorie van het programma: in het projectvoorstel wordt
inzichtelijk gemaakt hoe het beoogde doel ervan bijdraagt aan de overkoepelende
verandertheorie.

BEOOGD RESULTAAT 
Je werkt toe naar een groter bereik van jongvolwassenen uit de doelgroep en onderbouwt dit 
(van huidige bereik naar nieuw bereik). Er ligt minimaal een plan van aanpak om tot 
professionalisering, schaalvergroting en/of verspreiding van de interventie of aanpak te 
komen. Uiteraard is je interventie of aanpak beschreven (onderbouwd met resultaten uit het 
verleden, bij voorkeur via onderzoek). 

MINIMALE INHOUD AANVRAGEN 
Aanvragen moeten minimaal bevatten: 
- Een beschrijving hoe de aanpak aansluit op de verandertheorie van het programma

GeestKracht (maximaal 1 A4, op basis van lettertype Calibri en lettergrootte 11).
- Een voor jongvolwassenen leesbare samenvatting (maximaal 1 A4).
- Een plan van aanpak van maximaal 7 A4 met een visie op de samenwerking met FNO,

doel(en), doelgroep, beoogd resultaat, ambitie (zoals onder kwaliteitscriterium punt
5), planning en fasering en wat er specifiek aan FNO wordt gevraagd (met begroting
inclusief dekkingsplan volgens het GeestKracht-format².3

- Er is één eindverantwoordelijk hoofdaanvrager.
Op de website tref je een checklist² die behulpzaam is bij het opstellen van een aanvraag, wij
raden ten zeerste aan om deze te gebruiken om je zo te helpen tot een kwalitatief goede
aanvraag te komen.

AANVRAGEN VIA DE WEBSITE 
Aanvragen kun je uitsluitend digitaal en geschreven in de Nederlandse taal indienen. 

Indiening kan tot uiterlijk 20 oktober 2020, 11:00 uur. 
Een toelichting op het elektronisch indienen en de opbouw van het aanvraagformulier vind je 
op onze website. Bij het indienen van een aanvraag gaat de indiener akkoord met de algemene 
subsidievoorwaarden en privacyverklaring van FNO. 

2 https://www.fnozorgvoorkansen.nl/geestkracht/downloads/ 

https://www.fnozorgvoorkansen.nl/geestkracht/downloads/
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BEOORDELING EN BEOORDELINGSCRITERIA 
Na het verstrijken van de deadline worden de ingediende aanvragen door het programmateam 
en leden van het ervaringsdeskundig panel, Team GeestKracht, gescreend op of voldaan wordt 
aan de criteria en globaal beoordeeld op met name relevantie en haalbaarheid. Eventueel 
kunnen we in deze fase externe referenten benaderen voor een inhoudelijke toetsing en 
kunnen we je uitnodigen voor een presentatie. 

De onderdelen waarop wordt beoordeeld zijn: bemensing van het project, doeltreffendheid, 
doelgroep, projectplan begroting (inclusief dekkingsplan), borging en duurzaamheid en mate 
waarin voldaan wordt aan de voorwaarden zoals hierboven beschreven. 

Op basis van de screening komen projectaanvragen voor een gezamenlijk bedrag van ten 
minste drie maal het voor deze call beschikbare budget in aanmerking voor nadere 
kwalitatieve beoordeling door de breed samengestelde programmacommissie en Team 
GeestKracht. 

Belangrijkste kwaliteitscriteria zijn hierbij: 
1. We zien concrete aanknopingspunten om samen te werken vanuit het versterken van

de kracht van psychisch kwetsbare jongvolwassenen, in het bijzonder bij de
doelgroepen waarop de focus van het programma is gericht.

2. De doelgroep (en/of gezinsleden) is reeds bij het indienen van het projectvoorstel en
daarna 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 binnen het programma en met
partners daarbinnen staat centraal. Je reflecteert hierop in je plan.

4. Op de langere termijn bestendig zijn is uitgangspunt en uit zich in het plan door
expliciet te maken waar je in 2024 als organisatie staat.

5. Ambitie richting groot bereik, verankering in de systemen en groei naar meer
normalisering (‘jezelf kunnen zijn’) waarin aandacht voor de doelgroep en delen van
kennis (met elkaar leren) centraal staat. Je omschrijft hoe je meer jongvolwassenen uit
de doelgroep gaat bereiken (ambitie) en je staat toe dit te meten.

EINDBEOORDELING EN BESLUITVORMING 
Uiteindelijk wordt door de programmacommissie en Team GeestKracht vanuit een 
gezamenlijke vergadering over de ingediende aanvragen een advies uitgebracht aan de 
directeur/bestuurder van FNO over de toe te kennen subsidies. We beogen indieners rond 15 
januari 2021 bericht te geven over het al dan niet toekennen van subsidie. 

MEER INFORMATIE 
Voor technische vragen over het digitaal indienen neem je contact op met de FNO-helpdesk. 
Deze is bereikbaar van maandag t/m donderdag van 09.00 - 16.00 uur, tel 085 - 040 32 60 
(Ineke Monen), of per e-mail info@fnozorgvoorkansen.nl. Vermeld je telefoonnummer zodat 
wij je zo nodig kunnen terugbellen. 

Voor meer inhoudelijke informatie over GeestKracht mail dan naar: 
Bert Kuipers (programmaleider): bert.kuipers@fnozorgvoorkansen.nl of Taruni Bhagwandin 
(programmasecretaris): taruni.bhagwandin@fnozorgvoorkansen.nl 

mailto:info@fnozorgvoorkansen.nl
mailto:bert.kuipers@fnozorgvoorkansen.nl
mailto:taruni.bhagwandin@fnozorgvoorkansen.nl
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