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Programma Klein Geluk 
 

Call 1 
 

INDIENEN UITERLIJK 13 OKTOBER 2022, 14.00 UUR 
 
 

ACHTERGROND PROGRAMMA 
Ieder mens wil graag gelukkig zijn. We doen er alles aan om datgene te krijgen waar we 
gelukkig van hopen te worden, of situaties te vermijden waar we ongelukkig van worden. We 
streven naar een optimale ervaren kwaliteit van leven waarbij we het gevoel hebben grip op 
ons leven te hebben, mee kunnen doen in de samenleving en lekker in ons vel te zitten. Voor 
mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid is dit echter niet 
vanzelfsprekend. Uit onderzoek blijkt dat deze mensen minder kwaliteit van leven ervaren dan 
de gemiddelde Nederlander. 

 
De redenen waarom een goede kwaliteit van leven voor deze groep mensen minder 
vanzelfsprekend is, zijn legio en divers. Zo blijkt dat mensen met een lichamelijke en 
verstandelijke beperking op alle gebieden minder participeren dan de gemiddelde 
Nederlander. Een andere belangrijke factor die invloed heeft op de kwaliteit van leven is het 
ervaren van eigen regie. Deze groep mensen heeft vaak minder vaardigheden om op alle 
terreinen of leefdomeinen zelf de regie te voeren. Daarnaast spelen bezuinigingen en 
personeelstekort in de zorg de doelgroep parten. Hierdoor is minder geld en tijd beschikbaar 
om zinvolle dagbesteding op maat te realiseren. 

 
Sinds 2015 werkt FNO aan dit maatschappelijke vraagstuk. Helaas is het verschil in ervaren 
kwaliteit van leven tussen mensen met en zonder een langdurige beperking nog steeds groot 
en zijn de middelen uit structurele financiën niet toereikend. Vandaar dat FNO een nieuw 
programma Klein Geluk heeft ontwikkeld. Naast de mogelijkheid voor subsidies voor 
materialen, dagbesteding en evenementen, zal het programma zich inzetten om mensen uit de 
doelgroep aan het werk te helpen en is er ruimte ingericht om in te zetten op structurele 
veranderingen die bijdragen aan verbetering van kwaliteit van leven van de doelgroep. 
 

DOEL PROGRAMMA 
Het doel van het programma Klein Geluk is het verbeteren van de ervaren kwaliteit van leven 
van mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid. De mate waarin 
iemand dingen zelf kan bepalen (eigen regie), sociale relaties heeft met anderen (sociale 
participatie), en zich fysiek en mentaal goed voelt (welbevinden), zijn belangrijke factoren die 
de kwaliteit van leven beïnvloeden. Klein Geluk ondersteunt daarom activiteiten die deze 
factoren positief beïnvloeden. Het belangrijkste uitgangspunt is de vraag en behoefte vanuit 
de doelgroep zelf. Zij staan centraal in het hele programma. 
 

DOEL CALL 1 
Dit is een oproep aan organisaties voor het indienen van subsidieaanvragen voor materialen, 
dagbesteding of evenementen. Via deze call is FNO op zoek naar projecten die de kwaliteit van 
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leven van mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid positief 
beïnvloeden. U kunt zich op onze website laten inspireren, door de verhalen te bekijken van 
eerdere projecten. 
 

DOELGROEP 
De doelgroep is heel divers, iedereen is uniek, maar heeft met elkaar gemeen dat de 
afhankelijkheid en de beperking(en) ‘gewone’ dingen en geluk minder vanzelfsprekend maken. 
Dit kunnen verschillende beperkingen zijn: lichamelijk, psychiatrisch, zintuiglijk, verstandelijk 
en psychogeriatrisch. 
 

AANVRAGERS 
In deze call kunnen subsidieaanvragen worden ingediend door rechtspersonen of 
georganiseerde verbanden zonder winstoogmerk die actief gericht zijn op het verbeteren van 
ervaren kwaliteit van leven van mensen met een langdurige beperking op het gebied van 
gezondheid. Dit kunnen zorgaanbieders zijn, maatschappelijke organisaties, sociaal 
ondernemers, welzijnsorganisaties, burgerinitiatieven, et cetera. Belangrijk hierin is, dat ze dit 
in samenspraak met een groep mensen uit de doelgroep doen. 
 

BUDGET 
Het totale budget voor het programma Klein Geluk, voor de periode 2022 t/m 2028, is € 8 

miljoen. Voor deze eerste call materialen, dagbesteding of evenementen is € 400.000 

beschikbaar. Het maximale bedrag dat per project wordt toegekend is € 500 per bereikte 

persoon uit de doelgroep. En € 20.000 in totaal, indien minimaal 40 personen uit de doelgroep 

bereikt worden. Daarnaast wordt een deel (minimaal 20%) van het benodigde bedrag 

gefinancierd vanuit eigen middelen of andere fondsen. 

BEOORDELING 
De subsidieaanvragen worden door de medewerkers van FNO beoordeeld waarbij de 
directeur/bestuurder verantwoordelijk is voor de uiteindelijke besluitvorming. Indien nodig zal 
een externe referent geraadpleegd worden. De ingediende aanvragen worden getoetst op de 
indieningscriteria, relevantie en kwaliteit, waarvan een aantoonbare betrokkenheid van de 
doelgroep de belangrijkste is. Er wordt in het projectplan dan ook gevraagd naar een verslag 
van dit onderzoek naar de behoefte van de doelgroep. Daarnaast ligt de focus van Klein Geluk 
op initiatieven gericht op toename van eigen regie, participatie en welbevinden van mensen 
met een langdurige beperking. 
 

PRIORITERING 
De ervaring leert dat er waarschijnlijk meer aanvragen worden ingediend dan er gehonoreerd 
kunnen worden. Daarom zal een onderlinge vergelijking van de aanvragen leiden tot 
prioritering van de te financieren projecten. 
Voorwaarden voor honorering zijn een aantoonbare betrokkenheid van de doelgroep, 
aangevuld met de onderstaande aspecten: 
• De verhouding tussen de projectkosten en de hoeveelheid verbetering van kwaliteit van 

leven die wordt gerealiseerd 
• Kwaliteit van de aanvraag 
• Aangevraagd budget per bereikte persoon uit de doelgroep 

https://www.fnozorgvoorkansen.nl/klein-geluk/verhalen/
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• Verhouding tussen de subsidieaanvraag bij FNO en de financiering uit eigen middelen 
en/of andere fondsen 

• Aard van de doelgroep 
• Datgene waarvoor subsidie wordt aangevraagd 
• Aanvragende organisatie/locatie 
 

CRITERIA VOOR INDIENING 
 
Werkterrein 

FNO subsidieert alleen projecten die in Nederland worden uitgevoerd en vanuit in Nederland 
gevestigde organisaties of personen worden aangevraagd. 
 
Private rechtspersonen 

Alleen projecten van private rechtspersonen zoals stichtingen en verenigingen worden 
ondersteund. We ondersteunen geen projecten aangevraagd door individuen. 
 
Bestuur 

De bestuursleden van de aanvragende organisatie hebben onderling geen familiaire banden. 
 
Start- en einddatum project 

Aanvragen van projecten die gestart zijn vóór het besluitvormingsmoment kunnen niet 
worden gehonoreerd. Het project moet binnen 4 maanden na toekenning starten en zijn 
afgerond vóór 31 december 2025. 
 
Duidelijk begin en einde 

Wij ondersteunen alleen de uitvoering van projecten. Dat wil zeggen dat er een vaste begin- en 
einddatum is, een bepaalde doorlooptijd, een bepaald aantal deelnemers of bezoekers of een 
ander concreet resultaat. Een project kan een dag duren of (indien passend binnen de looptijd 
van het programma) meerdere jaren, maar een helder einde is vereist. 
 
Financieel 

• Het is niet mogelijk om het aangevraagde bedrag uit eigen vermogen of uit reguliere 
financieringsstromen te bekostigen. 

• Alleen kosten die direct te relateren zijn aan de beperking van de betreffende personen 
komen voor vergoeding in aanmerking. Daarbij is van belang dat de vraag naar het 
product of de activiteit vanuit de doelgroep zelf komt. 

• Subsidieaanvragen voor een (rolstoel)bus, tablets, telefoons et cetera worden niet in 
behandeling genomen. Dit omdat (aangepast) vervoer een taak van de gemeente is en 
telefoons niet specifiek zijn voor de doelgroep. 

• Inrichtingskosten voor een gezamenlijke binnen- of buitenruimte van een zorginstelling 
kunnen voor subsidie in aanmerking komen mits deze duidelijk bijdragen aan de kwaliteit 
van leven van de betreffende doelgroep. 

• Een project kan alleen voor subsidie in aanmerking komen indien een deel van het 
benodigde bedrag mede wordt gefinancierd vanuit eigen middelen of andere fondsen. 
FNO vergoedt maximaal 80% van de gemaakte projectkosten. 

• Het is niet mogelijk om subsidie aan te vragen voor operationele kosten van stichtingen of 
organisaties. 
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• De subsidie is niet bestemd voor een geldlening. 
• De subsidie is niet bestemd voor bouwkosten. 
• De subsidie is niet bestemd voor onroerende zaken. 
 
Wetenschappelijk onderzoek 

Het is niet mogelijk om subsidie voor wetenschappelijk onderzoek aan te vragen. 
 
Niet politiek of religieus 

Projecten die een politiek of religieus doel hebben steunen wij niet. 
 
Frequentie van aanvragen 

Een aanvrager mag voor eenzelfde type project, op dezelfde locatie, één keer binnen de 
looptijd van het programma een subsidieaanvraag indienen. 
 

PLANNING 
 Datum 
Call opent 1 september 2022 

Indienen subsidieaanvragen bij FNO 1 september tot 13 oktober 2022, 14.00 uur 
Aanvragers ontvangen uitsluitsel over honorering 15 december 2022 

Startdatum toegekende projecten Tussen 1 januari 2023 en 1 mei 2023 

Einddatum toegekende projecten 31 december 2025 

 

ELEKTRONISCHE INDIENING 
Aanvragen kunnen uitsluitend digitaal bij FNO worden ingediend van 1 september, 14.00 uur 
tot 13 oktober 2022, 14.00 uur. Hoe u digitaal een account kunt aanmaken, leest u in de 
toelichting op de website van FNO. Wij raden u aan om, voordat u de subsidieaanvraag 
elektronisch indient, deze goed na te lopen op onregelmatigheden. U kunt eventuele 
onvolkomenheden dan nog corrigeren. 
 
Aanleveren van stukken 

Via onze website vult u het aanvraagformulier in. Dit komt automatisch terecht bij de 
programmamedewerkers van het programma Klein Geluk. Het projectplan en de begroting 
dienen te voldoen aan de formats die te vinden zijn op onze website. Projectplannen en 
begrotingen die niet voldoen aan de formats worden niet in behandeling genomen. 
 
Bij het definitief indienen van uw subsidieaanvraag wordt u gevraagd onderstaande stukken 
toe te voegen: 
1. Een projectplan in het juiste format (zie downloads op de website) 
2. Een projectbegroting volgens het juiste format (zie downloads op website) 
3. Een gewaarmerkt uittreksel van de Kamer van Koophandel. Dit formulier mag niet ouder 

zijn dan één jaar. Indien de subsidieaanvraag vanuit een organisatie in oprichting 
afkomstig is, dient de aanvrager de persoonlijke gegevens van de initiatiefnemers aan te 
leveren + de gegevens van één persoon, de penvoerder die aanspreekbaar is op het te 
verwezenlijken resultaat. 

4. De meest recente jaarcijfers van de aanvragende organisatie 
5. Actuele statuten van de aanvragende organisatie 

https://www.fnozorgvoorkansen.nl/wp-content/uploads/2020/12/Handleiding-FNO-webportaal.pdf
https://www.fnozorgvoorkansen.nl/klein-geluk/downloads/
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6. Indien van toepassing een ondertekende intentieverklaring van het 
samenwerkingsverband 

 

VERANTWOORDING SUBSIDIEBIJDRAGE 
Binnen twee maanden na afronding van het project dient u uw subsidiebijdrage te 
verantwoorden. Dit doet u door het digitaal insturen van een eindrapportage. Een format voor 
deze eindrapportage vindt u op onze website. U kunt deze rapportage en de benodigde 
bijlagen sturen naar kleingeluk@fnozorgvoorkansen.nl 
Na goedkeuring van deze eindverantwoording wordt de subsidie definitief omgezet in een gift. 
 

MEER INFORMATIE 
• Programmatekst Klein Geluk 
• Toelichting elektronisch indienen subsidieaanvragen  
• Format projectplan 
• Format begroting en dekkingsplan 
 

TECHNISCHE VRAGEN 
Bij technische vragen over het gebruik van het elektronisch indiensysteem neemt u contact op 
met de FNO-helpdesk. Deze is bereikbaar van maandag t/m donderdag van 09.00 tot 16.00 
uur, tel. 085 - 040 32 60 (Ineke Monen), of per e-mail ineke.monen@fnozorgvoorkansen.nl. 
Vermeld in uw e-mail graag uw telefoonnummer zodat wij u zo nodig kunnen terugbellen. 
 

INHOUDELIJKE VRAGEN 
Houd de website van FNO in de gaten. Deze wordt regelmatig bijgewerkt. Voor meer 
inhoudelijke informatie over deze call kunt u zich richten tot Marije Averdijk, via 
telefoonnummer 085 - 040 32 60 of per e-mail: kleingeluk@fnozorgvoorkansen.nl 
 

INFORMATIEBIJEENKOMSTEN 
Op woensdag 14 september, dinsdag 27 september en donderdag 6 oktober organiseren wij 
van 10.00 tot 10.45 uur online informatiebijeenkomsten over de begroting en het 
dekkingsplan. U kunt zich daarvoor aanmelden via kleingeluk@fnozorgvoorkansen.nl o.v.v. 
informatiebijeenkomst. 
 

https://www.fnozorgvoorkansen.nl/klein-geluk/downloads/
mailto:kleingeluk@fnozorgvoorkansen.nl
https://www.fnozorgvoorkansen.nl/wp-content/uploads/2022/07/Publieksversie-programmatekst-Klein-Geluk-2228-juli-2022.pdf
https://www.fnozorgvoorkansen.nl/wp-content/uploads/2022/07/Publieksversie-programmatekst-Klein-Geluk-2228-juli-2022.pdf
https://www.fnozorgvoorkansen.nl/wp-content/uploads/2020/12/Handleiding-FNO-webportaal.pdf
https://www.fnozorgvoorkansen.nl/klein-geluk/downloads/
https://www.fnozorgvoorkansen.nl/klein-geluk/downloads/
https://www.fnozorgvoorkansen.nl/klein-geluk/downloads/
https://www.fnozorgvoorkansen.nl/klein-geluk/downloads/
mailto:ineke.monen@fnozorgvoorkansen.nl
mailto:kleingeluk@fnozorgvoorkansen.nl
mailto:kleingeluk@fnozorgvoorkansen.nl
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