
 
 

Subsidievoorwaarden bij NSvP Challenges  

De NSvP kent financiering in de vorm van subsidies toe aan pilotprojecten die bijdragen aan 
vernieuwing op het gebied van mens en werk. Aanvragen kunnen uitsluitend worden ingediend naar 
aanleiding van uitgezette challenges. Tussentijdse indiening van projectvoorstellen is niet mogelijk. 
Projectaanvragen passen bij de missie en doelstelling van de NSvP, zoals die in de White Paper De 
Omkering zijn verwoord, sluiten inhoudelijk aan op de in de challenges geformuleerde problematiek 
en spelen in op de maatschappelijke actualiteit. In 2017 staat het op nieuwe manieren stimuleren van 
een Leven Lang Leren en ontwikkelen hoog op de NSvP-agenda. De NSvP richt zich op de brug tussen 
wetenschap en praktijk. Daarom hechten wij eraan dat initiatieven in co-creatie tussen theorie en 
praktijk worden ontwikkeld. Tijdens de projectfase wordt aandacht besteed aan kennisdeling en 
kennisverspreiding. In de aanvraag wordt duidelijk beschreven hoe de resultaten geïmplementeerd 
worden, waardoor continuïteit na de projectperiode is gegarandeerd. Het beoogde doel is uiteindelijk 
dat de vernieuwende aanpak breed in de praktijk wordt toegepast en dat er hoogwaardige 
kennisontwikkeling plaatsvindt.  

Wie kan subsidie aanvragen? 

 Aanvragen kunnen worden ingediend door een of meerdere rechtspersonen, gevestigd in 
Nederland. Het algemene belang staat voorop en is groter dan het belang van de aanvrager. 
Het project is niet gericht op een enkel bedrijf, maar heeft potentie om een brede 
maatschappelijke impact te hebben. Daarmee hangt samen dat de resultaten open 
toegankelijk zijn en dat kennis en ervaringen vanzelfsprekend worden gedeeld.  

Voor welke projecten kan subsidie aangevraagd worden? 

 Subsidies worden toegekend aan projecten die zijn gericht op de ontwikkeling van nieuwe 
aanpakken en (eerste) toepassingen. 

 Er moet een relatie worden gelegd met de problematiek die in de challenges is beschreven. 
De aanvraag past bij De Omkering die centraal staat in het meerjarenplan van de NSvP. 

 De aanvraag is ontstaan als vraag uit het veld, in de aanvraag wordt de behoefte aan een 
vernieuwende aanpak onderbouwd. 

Hoe worden challenge-voorstellen beoordeeld? 

 NSvP Challenges kunnen verschillende criteria van indiening en beoordeling hebben. Zie 
daarvoor de aankondigingstekst van specifieke challenges of speciaal georganiseerde 
bijeenkomsten.  

 Het NSvP-bestuur zal uiteindelijk het eindoordeel vellen over toe te kennen 
(voor)financiering voor de uitvoering van projecten of pilots, dan wel eindprijzen voor (tenzij 
er bijvoorbeeld een publieksprijs wordt toegekend). Het NSvP-bestuur kan zich daarbij laten 
informeren en adviseren door andere partijen.  

http://omkering.innovatiefinwerk.nl/wp-content/uploads/2016/11/De-Omkering-Aukje-Nauta-Whitepaper.pdf
http://omkering.innovatiefinwerk.nl/wp-content/uploads/2016/11/De-Omkering-Aukje-Nauta-Whitepaper.pdf
http://www.innovatiefinwerk.nl/sites/innovatiefinwerk.nl/files/field/bijlage/meerjarenplan_nsvp_2011-2015.pdf
http://omkering.innovatiefinwerk.nl/over-nsvp/bestuur-en-medewerkers/


Wat zijn de resultaten en voor wie zijn die relevant? 

 De praktische en brede toepasbaarheid van het beoogde resultaat van een te financieren 
voorstel vormt een belangrijk toetsingscriterium. In de aanvraag dienen aanvragers helder te 
verwoorden welke resultaten met de aanpak worden beoogd en welke effecten zij 
verwachten te behalen. Er is sprake van een maatschappelijke urgentie, de uitkomsten van 
het project dienen een maatschappelijk belang. 

 De NSvP ondersteunt innovatieve projecten die een voorbeeldwerking hebben: duidelijk 
moet zijn voor wie de ontwikkelde aanpak relevant is. In de aanvraag wordt de behoefte van 
de doelgroep onderbouwd. Bij voorkeur zijn vertegenwoordigers van de doelgroep bij het 
project betrokken.   

Hoe vindt verspreiding van resultaten plaats? 

 Het einddoel van het project is een blijvende implementatie van de ontwikkelde aanpak; al 
tijdens de projectfase wordt aandacht besteed aan kennisverspreiding en een blijvende 
implementatie na de projectfase. 

 Publiciteit over een door de NSvP gefinancierd project is belangrijk voor de NSvP, maar ook 
voor de aanvrager. Publiciteit kan leiden tot verdere verspreiding en implementatie van de 
resultaten. In de aanvraag wordt beschreven wie belang hebben bij de ontwikkelde 
resultaten en hoe zij hiervan kennis kunnen nemen. 

 Ter ondersteuning van de verdere kennisverspreiding, dient de aanvrager minimaal 3 keer 
voor de website van de NSvP een blog te schrijven over de voortgang van het project. Bij de 
start, halverwege en aan het eind. 

 Kennis en inzichten die met behulp van middelen van de NSvP zijn verworven, zijn non-
exclusief. Resultaten worden in principe gedeeld met de community middels bijvoorbeeld 
creative commons licentie of open source. De NSvP is vrij de resultaten te verstrekken aan 
derden zonder toestemming van begunstigde(n). 

 Bij publicaties en presentaties dient duidelijk te worden aangegeven dat de NSvP het project 
in financiële zin (mede) mogelijk heeft gemaakt. 

Hoe vindt de projectbegeleiding en voortgangscontrole plaats? 

 De aanvrager houdt bij honorering van het project de NSvP door middel van 
voortgangsrapportages op de hoogte van de voortgang van het project. 

 Substantiële inhoudelijke en financiële wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke 
projectaanvraag kunnen pas na goedkeuring door de NSvP worden doorgevoerd. 

 De begunstigde dient een gescheiden projectadministratie bij te houden waarin voortgang 
en resultaten alsmede kosten en baten betrekking hebbend op het project inzichtelijk 
worden gemaakt. 

 Bij twijfel over een deugdelijke financiële administratie kan een accountantsverklaring 
worden gevraagd waaruit blijkt dat de middelen conform de doelstellingen zijn besteed. 

 De inhoudelijke en financiële eindrapportage dient binnen drie maanden na beëindiging te 
zijn voltooid. 

 Alle projecten worden na afronding geëvalueerd. Aanvrager kan in dat kader gevraagd 
worden de projectresultaten aan het bestuur van de NSvP te presenteren. 

 

 



Financiële aspecten? 

 De toekenning van subsidie is eenmalig en gericht op projecten die aanvrager niet uit eigen 
middelen kan dekken en waarvoor in onvoldoende mate alternatieve financiering 
voorhanden is. 

 Projecten waarbij de kosten worden gedragen door meerdere financiers hebben de 
voorkeur. 

 De bijdrage van de NSvP aan een project is afhankelijk van de soort Challenge. Er zijn 
verschillende vormen: 

o Voorfinanciering ten behoeve ontwikkeling heldere projectpitch (PitchPot) 
o Financiering ten behoeve van project of pilot (ProjectPot of PilotPot) 
o Financiering na afloop van een winnend project of pilot (Eindprijs). 

 Ontvangst van de eindrapportage is een voorwaarde om tot eindafrekening over te gaan. 
Uitbetaling van de resterende som vindt plaats op basis van een eindafrekening, waarin 
begunstigde werkelijke kosten en baten afzet tegen de bij de aanvraag ingediende begroting. 
Afwijkingen dienen te worden toegelicht. De in de beschikking toegezegde middelen zijn 
schenkingen op basis van realisatie van begrotingen. Niet bestede middelen dienen 
overeenkomstig te worden geretourneerd en/of te worden ingehouden op de 
eindafrekening. 

 De NSvP behoudt het recht om bij afwijking van de overeengekomen voorwaarden, zonder 
dat daaraan vooraf door de NSvP schriftelijk goedkeuring is verleend, de toezegging 
(gedeeltelijk) in te trekken en eventueel reeds geëffectueerde kosten terug te vorderen. 

 Het toegekende bedrag dient binnen drie jaar na aanvang van het project geclaimd te 
worden. Daarna kan geen aanspraak meer worden gemaakt op de subsidietoekenning. 

Aan deze voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend. 
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