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Honorering van uw subsidieaanvraag, projectnummer 1019001 í 910005

Geachte mevrouw Eikhout,

Op 12 september 2019 heeft u bijZonMw een subsidieaanvraag ingediend met
de titel: SAMEN VERDER Het bestendigen van de leerstructuur van het kennis-
en innovatienetwerk SAMEN en het beter benutten van bestaande kennis en
innovaties in de dagelijkse prakttjk. Met genoegen laat ik u weten dat de
commissie Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd een positief oordeel heeft
gegeven over uw aanvraag. Dat betekent dat ZonMw u de subsidie zal
toekennen. ln deze brief leest u hoe ZonMw tot dit besluit is gekomen.

Beoordeling
Uw aanvraag is beoordeeld op relevantie voor het programma en de
subsidieoproep en op kwaliteit. Voor deze ronde 'Startimpuls Regionale
Kenniswerkplaatsen Jeugd - variant 1' ontving ZonMw 12 subsidieaanvragen,
waarvan er 11 worden gehonoreerd. De beoordelingsprocedure was als volgt:

Relevantie
De programmacommissie heeft de relevantie van uw subsidieaanvraag voor het
programma en de subsidieoproep beoordeeld. Het eindoordeel over de
relevantie van uw subsidieaanvraag luidt: relevant.

Hierbij zijn de volgende opmerkingen van belang:
o Er is een breed scala aan betrokken partijen. Er is duidelijk beschreven

hoe het netwerk voortbouwt op de bestaande samenwerking en welke
doorontwikkeling m.b.v. leernetwerken wordt beoogd. De commissie
mist wel een reflectie op de samenwerking van de afgelopen jaren en
de'geleerde lessen', en hoe deze ervaringen hebben geleid tot de
gemaakte keuzes.

. De voorlopige keuze voor regionale maatschappelijke vraagstukken is
voldoende onderbouwd. De vraagstukken lijken goed aan te sluiten bij
de transformatie opgave.

o De verbinding met relevante regionale initiatieven en netwerken is
benoemd, maar vraagt nog nadere uitwerking.

Kwaliteit
Het eindoordeel van de commissie over de kwaliteit van uw subsidieaanvraag
luidt: voldoende.
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10 oktober 2019De commissie geeft de volgende argumenten voor het eindoordeel:
r Het plan van aanpak is duidelijk en gefaseerd. U heeft voldoende oog

voor het implementatievraagstuk.
o Het proces om te komen tot een goede structuur is goed beschreven.

De betrokkenheid en het eigenaarschap van met name gemeenten en
ouders en jongeren komt echter nog onvoldoende naar voren.

. Er lijkt nog onvoldoende aandacht voor gelijkwaardige samenwerking
met ouders en jongeren, waarbij zij daadwerkelijk een stem hebben.

Op basis van beide eindoordelen heeft ZonMw uw aanvraag gehonoreerd.

Aanwijzingen
ZonMw geeft u de volgende specifieke aanwijzingen mee welke u bij de
uitvoering van het project in acht dient te nemen.

o U dient te reflecteren op de samenwerking binnen de werkplaats van de
afgelopen jaren en de 'geleerde lessen', en hoe deze ervaringen
hebben geleid tot een doorontwikkeling van de werkplaats, ter
onderbouwing van de gemaakte keuzes. Maak en motiveer ook
duidelijk de inhoudelijke keuzes.

o lnvesteer in de daadwerkelijke betrokkenheid en het verstevigen van
eigenaarschap van gemeenten en van ouders en jongeren.

. De commissie vraagt u om na te gaan of de cliëntenraden een
afspiegeling van de doelgroep vormen. Zij adviseert u om ook andere
vormen en meer structurele participatie van de doelgroep te realiseren.

Daarnaast geeft ZonMw u een aantal aanwijzíngen mee die aan alle beoogde
regionale kenniswerkplaatsen jeugd wordt gegeven voor de uitvoering van de
plannen. De opvolging van zowel de algemene als specifieke aanwijzingen
wordt meegenomen in de beoordeling van uw uitgewerkte subsidieaanvraag
(fase 2).

Financiering

Hoogte subsidiebedrag
De financiële bijdrage van ZonMw voor uw project bedraagt maximaal
€ 19.880,- voor de duur van maximaal 3 maanden. Dit bedrag is inclusief
eventueel verschuldigde BTW. Conform uw ingediende begroting. Van de
verschillende posten dient bij de eindafrekening een specificatie te worden
aangeleverd.

Met deze toekenning ga ik eveneens akkoord met de door u/ uw partners
opgevoerde uurtarieven. Hierbijwil ik uitdrukkelijk vermelden dat deze
goedkeuring van uurtarieven alleen voor deze projecttoekenning geldt en dat
hier voor toekomstige toekenningen geen rechten aan ontleend kunnen worden

Subsidievoorwaarden
Zoals u weet zijn aan de financiering voorwaarden verbonden. Deze
subsidievoorwaarden kunt u downloaden via de website van ZonMw:
www. zon mw. n l/su bs id ievoorwaarde n

lntegriteit
Artikel 2,lid 3 van de Subsidiebepalingen van ZonMw impliceert dat de
nationaal en internationaal aanvaarde normen van wetenschappelijk handelen
worden nageleefd zoals neergelegd in de Nederlandse gedragscode
wetenschappelijke integriteit (2018), dan welvergelijkbare codes voor niet-
universitaire instellingen. ln geval van (mogelijke) schending van voornoemde
normen bij een door ZonMw gefinancierd project, dient ZonMw hiervan

214



).f ZonMw Dossiernummer

70-74700-98-104

Ons kenmerk

2019/24350/20NMW

Datum

1 0 oktober 201 9
onverwijld op de hoogte te worden gesteld en dienen alle ter zake relevante
documenten aan ZonMw te worden overgelegd.

ZonMw bepaalt dat de bijlage Akkoord bekostiging wetenschappelijk onderzoek
2008 en het addendum, conform artikel 7 van het akkoord niet integraal van
toepassing zijn op deze subsidie. Deze worden zoveel mogelijk analoog
toegepast voor zover het akkoord of het addendum niet strijdig zijn met de
Algemene subsidiebepalingen van ZonMw. De Algemene subsidiebepalingen
van ZonMw zijn te allen tijde leidend. Zo zal ZonMw bijvoorbeeld altijd
afrekenen op basis van werkelijke kosten.

Wat moet u doen?

Belangrijk: schriftelijke bevestiging binnen twee weken
ZonMw kan u een voorschot verstrekken. Dit is echter pas mogelijk als u heeft
ingestemd met de subsidievoorwaarden en het project daadwerkelijk gestart is
Wilt u daarom voor 22 oktober 2019 schriftelijk onderstaande informatie
doorgeven aan ZonMw? Hiervoor kunt u gebruikmaken van het bijgevoegde
meldingsformulier:
. uw instemming met de voorwaarden die van toepassing zijn op de

toekenning van de financiële bijdrage;
. de startdatum van uw project;
o de bank- en referentiegegevens voor de betalingen van de subsidie.

Publiekssamenvatting
ZonMw publiceert alle gehonoreerde projecten op haar website met een
leesbare Nederlandse samenvatting. Deze is bedoeld voor een breed
geïnteresseerd publiek met verschillende achtergronden, op taalniveau eind
\ /VO. Zie de schrijfwijzer op htto://wr,rnv.zonmw.nl/nl/over-zonmw/loqo-huisstiil.
Wijverzoeken u deze Nederlandse publiekssamenvatting zo spoedig mogelijk,
maar tenminste binnen vier weken na dagtekening van deze brief aan te
leveren. Hiervoor kunt u in ProjectNet het tekstvak Publiekssamenvatting
gebruiken (maximaal 1000 karakters, inclusief spaties).

Mocht u nog vragen hebben over deze brief, neemt u dan gerust contact op met
de medewerker die in het briefhoofd vermeld staat. Als u ontevreden bent over
de wijze waarop ZonMw uw aanvraag heeft behandeld, kunt u dit signaleren of
een klacht indienen (zie de website:
www.zonmw. nl/signalerenklaoenbezwaarmaken). Vermeld in uw com m unicatie
met ZonMw altijd het projectnummer. Nu uw aanvraag gehonoreerd is, vervalt
het oorspronkelijke nummer en geldt het nieuwe projectnummer:
1 01 9001 1 91 0005.
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lk wil u nogmaals feliciteren met de honorering van uw subsidieaanvraag. Veel
succes bijde uitvoering van uw project!

Met vriendelijke groet,
nam het bestuur,

cl Jeugd

Bijlagen

Meld i n gsform u I ier start project ( bestem d voor projectleider/ penvoerder

en bestuurl ijke verantwoordelijke).

Algemene aanwijzingen RKJ's.

Kopie (per email)

- Dr. S. Detmar PhD, Nederlandse Organisatie voor Toegepast

Natuurwetenschappel ijk Onderzoek
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Tegen deze beschikking kunt u bezwaar maken. ln dat geval stuurt u binnen zes
weken na de dag waarop het besluit bekend is gemaakt een bezwaarschrift aan het
bestuur van ZonMw, t.a.v. Commissie Bezwaarschriften ZonMw, Postbus 93 245,
2509 AE Den Haag. Meer informatie over bezwaar maken? Raadpleeg de website:
https:/iwww.zon mw. nl/bezwaarmaken
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