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Maastricht Universitair Medisch Centrum+
Faculty of Health, Medicine and Life Sciences
De heer Prof. dr. A.J.J.A. Scherpbier
Postbus 616
6200 MD MAASTRICHT

Onderwerp
Honorering van uw subsidieaanvraag, projectnumm er 10190022010004

Geachte heer Scherpbier,

Op 16 december 2019 heeft u bijZonMw een subsidieaanvraag ingediend met
de titel: Trendbreuk: samen werken aan een gezonde generatie. 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 en wat u moet doen voordat uw project van start kan gaan.

Beoordeling
Uw aanvraag is beoordeeld op kwaliteit en op relevantie voor het programma
en de subsidieoproep. Voor deze ronde van het programma ontving ZonMw 17
subsidieaanvragen, waarvan er 15 kunnen worden gehonoreerd. De
beoordelingsprocedure was als volgt:

Kwaliteit van de aanvraag
De commissie heeft een eindoordeel over de kwaliteit van uw
su bsidieaanvraag gegeven.
Dit oordeel is gebaseerd op uw aanvraag, de beoordeling hiervan door
referenten, uw schriftelijke wederhoor, het oordeel van het jongeren- en
ouderpanel, uw presentatie voor de commissie en uw aanvullende mondelinge
wederhoor. Het eindoordeel over de kwaliteit van uw subsidieaanvraag luidt:
voldoende.

De commissie geeft de volgende argumenten voor het eindoordeel:
. U heeft goed zicht op de maatschappelijk vraagstukken en belangrijke

opgaven in de regio; het thema intergenerationele overdracht is
origineel evenals de aandacht voor de preconceptiefase. Vanuit het
levensloopperspectief dragen beide projecten bij aan de brede en
complexe opgave van Trendbreuk: het stoppen van sociale overerving
in Zuid-Limburg.

. Beide projecten kennen duidelijke doelstellingen en een goed
onderbouwd plan van aanpak, opgesteld in nauwe samenwerking
tussen alle partners van de kenniswerkplaats. ln het schriftelijke en
mondelinge wederhoor heeft u concreet verwoord hoe u de door de
referenten genoemde punten tot uitwerking laat komen. U heeft
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hiermee de commissie overtuigd van de waarde, uitvoerbaarheid en
haalbaarheid van uw projecten.
ln het eerste project wordt gebruik gemaakt van participatief
actiegericht onderzoek, waarbijde onderzoeker met studenten en
onderwijs profess ionals een koerswijzi gi ng d oorvoert door onderwijs en
zorg te verknopen en tegelijkertijd Burgerschapsonderuvijs geheel
vernieuwend gaat vormgeven. ln project 2 is er vooral aandacht voor
kennisdoelen en het delen van de resultaten. De commissie mist in
project 2 de aandacht voor gezamenlijk leren en daadwerkelijk
verbeteren.

Relevantie van de aanvraag
De programmacommissie heeft ook de relevantie van uw subsidieaanvraag
voor het programma en de subsidieoproep beoordeeld.
De commissie heeft in haar relevantieoordeelgetoetst in welke mate uw
aanvraag voldoet aan de relevantiecriteria uit de subsidieoproep en in
hoeverre de specifieke aandachtspunten vermeld in uw honoreringsbrief van
de Startimpuls in uw aanvraag zijn verwerkt. Dit oordeel is gebaseerd op uw
aanvraag, de beoordeling hiervan door referenten, uw schriftelijke wederhoor,
het oordeel van het jongeren- en ouderpanel, uw presentatie voor de
commissie en uw aanvullende mondelinge wederhoor. Het eindoordeel over
de relevantie van uw subsidieaanvraag luidt: relevant.

Hierbij zijn de volgende opmerkingen van belang:
. Er is een breed scala aan betrokken netwerkpartners. De commissie

merkte op dat dit vraagt om een stevige regierol en aandacht voor
voldoende commitment en inzet van alle partners gedurende de
uitvoering van het traject. U bent hier in uw presentatie en mondelinge
wederhoor voldoende op ingegaan.

r Het jongeren- en ouderpanel oordeelde op basis van de
jongerensamenvatting dat de projectplannen nog geen gelijkwaardige
samenwerking met de doelgroep lieten zien en gaf u een aantal
adviezen om deze samenwerking te verstevigen. Tijdens het
mondelinge wederhoor bent u op deze punten ingegaan. Zo gaf u aan
dat jongeren vanuit jongerenraden en studentenraden aansluiten bij
overleggen en dat zij helpen met het vormgeven van workshops.
Zowel de werkplaatspartners als de jongeren en ouders erkennen de
urgentie van gelijkwaardige samenwerking, maar tegelijk voelt het nog
als een uitdaging om de doelgroep écht een stem te kunnen geven.
De commissie ziet dat u gemotiveerd bent participatie op een
betekenisvolle manier vorm te geven en waardeert uw lerende
houding hierin.

. Er is aansluiting bij de Werkplaats Sociaal Domein, bij de
Academische Werkplaats Publieke Gezondheid en met de regionale
kenniswerkplaatsen, specifiek met de AWJR Risicojeugd en de RKJ
lnside-Out. Ook heeft u verbinding gelegd met landelijke kenniscentra,
specifiek het NJi, NCJ en het Kenniscentrum KJP alsook het OZJ
(VNG) en NSPOH. De commissie is positief over deze aansluiting en
verbindingen.

Om voor honorering in aanmerking te kunnen komen, moet een
subsidieaanvraag minimaal de beoordeling relevant en van voldoende kwaliteit
krijgen. Op basis van beide eindoordelen van de programmacommissie heeft
ZonMw uw aanvraag gehonoreerd.
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Aanwijzingen

ZonMw geeft u de volgende specifieke aanwijzingen mee welke u gedurende
de looptijd van het project in acht dient te nemen. Een jaar na de start van uw
werkplaats dient u hierover te rapporteren.
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lnvesteer in de samenwerking en commitment van alle partners. Zet
de samenwerking expliciet op de agenda bij overleggen en
bijeenkomsten. Bied binnen de werkplaats voldoende ruimte om
constructief te praten over verwachtingen, doelstellingen, knelpunten
en mogelijkheden. Heb aandacht voor de verschillende belangen van
alle partners én houd zicht op het gemeenschappelijke doel. Maak
concreet wat deelname aan een werkplaats vraagt van alle partners
en wat het hen oplevert.
U dient in te blijven zetten op een gelijkwaardige en betekenisvolle
samenwerking met jongeren en ouders. Geef in het voortgangsverslag
aan hoe u jongeren en ouders betrekt, welke rol zij hebben in de
werkplaats, hoe hun perspectief wordt geïntegreerd, in hoeverre zij de
doelgroep vertegenwoordigen, wat voor passende vergoeding (vorm
en/of bedrag) zij ontvangen voor hun inzet en welke opbrengsten en
uitdagingen de samenwerking met zich meebrengt.
U dient - naast kennisdoelen - de leer- en verbeterdoelen binnen
zowel het samenwerkingsverband en de inhoudelijke projecten te
concretiseren en meer aandacht te hebben voor het realiseren ervan.
Besteed expliciet aandacht aan de wijze waarop u het leer- en
verbeterproces vormgeeft en hoe u voorziet in kwaliteitsborging en
bredere overdraagbaarheid (bijvoorbeeld aan andere professionals en
organisaties). Beschrijf hierbij de rol en betrokkenheid van alle
partners in de vormgeving van deze lerende aanpak.

Tevens geeft zij de volgende aanwijzing mee aan alle werkplaatsen

U dient gedurende de uitvoering van uw project(en) helder en
gedetailleerd te omschrijven wat er allemaal is gedaan, wie u heeft
betrokken en waarom, welke keuzes zijn gemaakt en met welke
onderbouwing. Onderbouw waarom voor bepaalde methoden is
gekozen, niet alleen de onderzoeksmethoden, maar ook de methoden
die worden gebruikt op het gebied van leren en verbeteren. Zodat u
goed kunt verantwoorden hoe de projecten bijdragen aan onze kennis
van het maatschappelijke vraagstuk (wat werkt voor wie) en het
gezamenlijk leren en verbeteren, en dat de kennis die is ontwikkeld
ook buiten de onderzochte context van waarde kan zijn.

Startbijeenkomst

Op maandag 5 oktober 2020 vindt in Utrecht de startbijeenkomst plaats voor
kernpartners van alle werkplaatsen, landelijke stakeholders en overige
geïnteresseerden. Deze dag kent een plenair ochtendprogramma voor een
breed publiek en een middagprogramma voor gerichte uitwisseling tussen de
werkplaatsen onderling. Wijvragen u deze datum breed te communiceren
binnen uw samenwerkingsverband en de gehele dag te reserveren in uw
agenda. U ontvangt hierover nog nader bericht.
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Financiering

Hoogte subsidiebedrag
De financiële bijdrage van ZonMw voor uw project bedraagt maximaal
€ 420.000,- voor de duur van maximaal43 maanden. Dit bedrag is inclusief
eventueel verschuldigde BTW. Op basis van uw ingediende begroting, tot het
maximum van de oproepvoorwaarden.

Van de verschillende posten dient bij de eindafrekening een specificatie te
worden aangeleverd.

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/s u bs id ievoonvaarden

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 (20í8), dan wel vergelijkbare codes voor niet-
universitaire instellingen. ln geval van (mogelijke) schending van voornoemde
normen bij een door ZonMw gefinancierd project, dient ZonMw hiervan
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 wetenschappetijk
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 vier weken
ZonMw kan u een voorschot voor het eerste projectjaar verstrekken. Dit is
echter pas mogelijk als u heeft ingestemd met de subsidievoorwaarden en het
project daadwerkelijk gestart is. Wilt u daarom voor 16 april202O 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;
. Ten aanzien van de goedkeuring van de METC of CCD:

- Als geen verklaring(en) is vereist, stuurt u een schriftelijke
bevestiging hiervan.

- Als de verklaring(en) noodzakelijk is voor de start van het project,
stuurt u de verklaring voor de start van het project aan ZonMw.

- ln het geval de verklaring(en) pas later in het project vereist is,
geeft u aan wanneer de verklaring(en) nodig is. Dit is maximaal
één jaar na de start van het project. ZonMw keert dan een
voorschot uit voor het eerste projectjaar. Verdere voorschotten
kan ZonMw alleen betalen als een kopie van de verklaring(en) is
ontvangen.
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lk wijs u erop dat het project uiterlijk 1 juni 2020 moet beginnen. Gaat het
project later van start, dan vervalt de honorering van uw aanvraag. Hiervan
kan alleen in zeer bijzondere gevallen worden afgeweken.

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
\4ffO. Zie de schrijfwijzer op http://www.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).

Voortgang
ZonMw wil graag op de hoogte blijven van de voortgang van uw regionale
kenniswerkplaats jeugd. Zowel het samenwerkingsverband als de voortgang
van de projecten zalworden gemonitord en geëvalueerd. Van het
programmasecretariaat ontvangt u tijdig het verzoek om rond een jaar na de
start van uw werkplaats een voortgangsrapportage in te dienen en/of de
commissie en ZonMw te ontvangen tijdens een siÍe-yr'sft. U licht de voortgang
van de werkplaats toe en vertelt hoe u invulling heeft gegeven aan de
aanwijzingen van de commissie.
Een tweede voortgangsrapportage wordt 2,5 jaar na de start van de
werkplaats opgevraagd middels een verslag en/of site-visit.

Daarnaast bent u verplicht tussentijdse wijzigingen te melden aan ZonMw. Pas
na goedkeuring door ZonMw zijn de wijzigingen toegestaan.

Kennisbenutting
Resultaten van het project kunnen toepassing vinden in de praktijk, maar ook
een rol spelen bij het maken van beleid, een volgende stap vormen in een
wetenschappelijke carrière of de basis vormen voor een nieuw project. Om
aan te geven wat er met de resultaten gebeurt, stellen wij u in voortgangs- en
eindverslag diverse vragen over verspreiding- en implementatie. Ook dienen
publicaties over en resultaten van het project tot vier jaar na afronding via
ProjectNet aan ZonMw te worden aangeboden. Daarnaast bent u verplicht om
ZonMw in deze periode te informeren over het gebruik van de resultaten.

Datamanagement
Om data uit uw project ook in de toekomst herbruikbaar te laten zijn, vraagt
ZonMw alle subsidieontvangers een datamanagementplan op te stellen.
lnformatie over hoe u dat moet doen, vindt u op de website van ZonMw, via
wurw.zonmw.nl/en/research-and-results/fair-data-and-data-managemenUdata-
management-in-vour-proiecV Volg vanaf deze link de stappen in de procedure.

ZonMw geeft geen inhoudelijke feedback op individuele
datamanagementplannen. ZonMw monitort uw datamanagement gedurende
en aan het einde van uw project aan de hand van enkele kerngegevens m.b.t.
FAIR data, die u met de invultabel op www.zonmw.nl/en/research-and-
results/fair-data-and-data-manaqement/data-manaqement-in-vour-proiect kunt
invullen.

Wij ontvangen graag uiterlijk 2í mei 2020 uw datamanagementplan en
(voorlopige) kerngegevens. Beide kunt u sturen naar
werkplaatsenieuod@zonmw. nl.

lndien u geen dataverzameling opbouwt, kunt u dat melden bij het
programmateam.
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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/sionalerenklaqenbezwaarmaken). Vermeld in uw
communicatie met ZonMw altijd het projectnummer. Nu uw aanvraag
gehonoreerd is, vervalt het oorspronkelijke nummer en geldt het nieuwe
projectnu m mer: 1 01 9002201 0004.

lk wil u nogmaals feliciteren met de honorering van uw subsidieaanvraag. veel
succes bij de uitvoering van uw project!

Met vriendelijke groet,
namens

6-a

Radjesh Manna
directeur programma's

Bijlage
- Meldingsformulier start project (bestemd voor projectleider/penvoerder

en bestuurl ijk verantwoordelijke)

Kopie (per email)

Prof. dr. ir. M.W.J. Jansen, Maastricht University

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:
hft ps://www.zon mw. nl/bezwaarmaken
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