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Honorering van uw subsidieaanvraag, projectnummer 63801 7004

Geachte mevrouw Uitdewilligen,

Op 8 oktober 2019 heeft u bij ZonMw een subsidieaanvraag ingediend met de
titel: Dwars in Emmeloord: Door werken aan ruime samen investeren in
preventie en vroegsignalering bij mensen met (risico op) verward gedrag. Met
genoegen laat ik u weten dat de programmacommissie Actieprogramma lokale
initiatieven voor mensen met verward gedrag een positief oordeel heeft over uw
aanvraag. Dit betekent dat ZonMw u de subsidie zal toekennen. ln deze brief
leest u hoe ZonMw tot dit oordeel is gekomen en wat u moet doen voordat uw
project van start kan gaan.

Beoordeling
ln de eerste fase van het beoordelingsproces heeft de beoordelingswerkgroep
naar uw subsidieaanvraag gekeken. Op basis hiervan heeft u de mogelijkheid
gekregen om in het wederhoor te reageren op de vragen en opmerkingen van
de beoordelingswerkgroep. Op 26 november 2019 heeft de
programmacommissie een eindoordeel gegeven op basis van de
subsidieaanvraag, het oordeel van de beoordelingswerkgroep en het
wederhoor.

Toelichting op honorering
Uw subsidieaanvraag is er op gericht om in de Noordoostpolder, met een focus
op Emmeloord, een betere aanpak te realiseren voor de zogenaamde'stille'
verwarde personen en jongeren in risicosituaties. Het plan van aanpak is gericht
op innovatief actie-leren waarin professionals, buurtbewoners,
ervaringsdeskundigen en naasten samen leren met behulp van creatieve
werkvormen. ln principe is uw subsidieaanvraag niet passend binnen de kaders
van de subsidieoproep omdat de oproep is bedoeld voor praktijkprojecten. De
commissie is echter dermate positief over uw subsidieaanvraag dat is besloten
om deze buiten de kaders te beoordelen.

Hoewel de aandacht vaak uitgaat naar incidenten met mensen met verward
gedrag is de doelgroep waar u zich op richt ook zeer relevant. De inhoud en
meerwaarde van participatief actie-onderzoek is overtuigend onderbouwd. Uw
project levert producten op die beschikbaar worden gesteld voor gemeentes,
m aatschappelijke organ isaties, regio's, professionals en opleid ingen.
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Daarmee levert uw project ook buiten de regio een belangrijke bijdrage aan een
goed werkende aanpak voor de groep mensen die in de samenleving
ongemerkt tussen wal en schip valt. Omdat de beheersmaatregelen voor de
risico's uit de SWOT-analyse, SMART-doelstellingen en de begroting helder zijn
uitgewerkt en onderbouwd heeft de commissie vertrouwen in de haalbaarheid
van de doelstellingen binnen de subsidieperiode.

Op basis van bovenstaande onderbouwing heeft de programmacommissie het
ZonMw bestuur geadviseerd uw aanvraag te honoreren. Het ZonMw bestuur
heeft dit advies overgenomen.

Aandachtspunt
Omdat uw project meer is gericht op kennisontwikkeling wordt uw project
gedurende de uitvoeringsfase gemonitord zoals de andere
onderzoeksprojecten. U leest hier meer over in de onderste alinea van deze
brief.

Financiering

Hoogte subsidiebedrag
De financiële bijdrage van ZonMw voor uw project bedraagt maximaal
€100.000,- voor de duur van maximaal 14 maanden. Conform ingediende
begroting. Dit bedrag is inclusief eventueel verschuldigde BTW. Met deze
toekenning ga ik eveneens akkoord met de door u/ uw partners opgevoerde
uurtarieven. Hierbij wil 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.

ZonMw hecht grote waarde aan het transparant administreren en
verantwoorden van uw project. Daarom vragen wij u om de begrotingsposten,
waaronder ook de cofinanciering, bij de eindafrekening duidelijk te specificeren.
ZonMw kan u vragen bewijsstukken te overleggen.

Wat moet u doen?
ln de bijlage bij deze besluitbrief vindt u het documenl Aandachtspunten na
honorering. Bewaar dit document goed. Hierin staat alle procedurele informatie
die voor u van belang is voor de voortgang van uw project.

ln het kort is dit wat we van u vragen:
1. U neemt de subsídiebepalingen door;
2. U stuurt het meldingsformulier binnen 4 weken naar ZonMw (zie bijlage);
3. U dient een publiekssamenvatting van uw project in via ProjectNet;
4. Uw project start uiterlijk 1 februari 2020
5. Eventuele tussentijdse wijzigingen tijdens de projectperiode legt u van

tevoren voor aan ZonMw;
6. U houdt rekening met deelname aan (projectleiders)bijeenkomsten;
7. U stelt tijdens en na de projectperiode informatie van uw project beschikbaar

met het oog op monitoring, registratie en communicatie;
8. Na afloop van het project stuurt u via Projectnet een eindverslag en

financiéle eindverantwoording naar ZonMw, ter afronding van het project.

Kennisbenutting
Met uw project draagt u in de praktijk direct bij aan een sluitende aanpak voor
personen die verward gedrag vertonen. We vragen u om uw kennis, ervaringen,
publicaties, resultaten en data te delen met ZonMw, VLOT. en andere relevante
partijen. Daarnaast bundelt u de inzichten van het onderzoek in een kort rapport
dat leesbaar is voor een breed publiek. Dit wordt bij het einde van het project
aangeleverd en gepubliceerd op de ZonMw website.
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Op die manier draagt uw project bij aan de landelijke kennisopbouw voor het
ontwikkelen van een sluitende aanpak.

Versterk uw aanpak: benut actieonderzoek
Actieonderzoek kan ingezet worden om de impact van uw aanpak te vergroten,
hierover kennis te ontwikkelen en samen te leren. De strategie kan bijvoorbeeld
vaardigheden verbeteren op het gebied van ketensamenwerking en werkbare
en duurzame oplossingen vinden voor ervaren praktijkkwesties. Het
Actieprogramma biedt lopende praktijkprojecten de mogelijkheid deelte nemen
aan een training Actieonderzoek regionale aanpak verward gedrag gegeven
door Fontys Hogescholen. Hierbijwordt een projectmedewerker opgeleid en
voert onder begeleiding actieonderzoek uit binnen het project. ook vindt er
uitwisseling plaats van kennis, ervaringen en resultaten met andere projecten.
Binnenkort ontvangt u een uitnodiging om middels een aanvullende subsidie
deze training te volgen en deze strategie te benutten binnen uw regionale
aanpak.

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: ranryw.zonmw.nl/signalerenklaqenbezwaarmaken).
Vermeld in uw communicatie met ZonMw altijd het projectnummer. Nu uw
aanvraag gehonoreerd is, vervalt het oorspronkelijke nummer en geldt het
nieuwe projectnummer: 638017004.

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

Met groet,
uur,

Radjesh Manna
directeur programma'sry
Bijlage(n)
Aandachtspunten na honorering
Meldingsformulier start project (bestemd voor projectleider penvoerder en
bestuurl ijk verantwoordelijke)

Kopie

Drs. S. Eising

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 signaleren, klagen en bezwaar maken?
Raadpleeg de website: www.zonmw.nlisignalerenklagenbearuaarmaken
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