
Klein en fijn projecten aanvraag format 
 
Klein-en-Fijn projecten beogen concrete onderwerpen en vragen uit de praktijk met kortdurend 
onderzoek (± 6-12maanden) te beantwoorden. Het onderzoek wordt indien mogelijk samen met 
studenten uitgevoerd.  
 
Onderzoeksvragen komen uit de partners van Inside-Out: 

• (gemeentelijk) beleid: gemeentelijke beleidsmedewerkers 
• Onderzoeksinstellingen 
• Praktijkinstellingen 
• Vragen van jongeren/ouders/verwanten 

 
Over Inside-Out: Het hoofddoel van Inside-Out is het slaan van een brug tussen praktijk, onderzoek, 
opleidingen, en beleid van de zorg voor jeugd in de brede regio rondom Nijmegen en Arnhem. Deze 
samenwerking leidt tot verbetering van de kwaliteit van preventie en zorg voor jeugdigen en 
gezinnen in de context van de samenleving. Thema’s uit onze Kennisagenda zijn:  

1. Organisatie van de zorg: Wat vergen de veranderingen in de zorg van de organisatie? En de 
professional?  

2. Gepersonaliseerde zorg. De one-size-fits-all aanpak werkt in de zorg vaak niet; deze 
ontwikkeling naar meer gepersonaliseerde zorg heeft implicaties voor de zorgprofessional én 
onderzoek 

3. Ambulantisering: Dit thema hangt samen met gepersonaliseerde zorg; de focus ligt op de 
eigen omgeving en vroegsignalering.  

4. Opvoeden: Wat kan Inside-Out doen om ouders meer handvatten te bieden?  
5. Meten en benutten van data: Zorg op maat heeft grote implicaties voor de zorgprofessional, 

maar ook voor onderzoek. 
 
Budget en looptijd: 
Inside-Out heeft in 2022 €25.000 te besteden voor (kortlopende) onderzoeksprojecten die 6-12 
maanden duren. We willen op 2 momenten per jaar €12.500 verdelen. Momenten voor indienen 
zullen zijn voor 17 dec 2021 (feb starten) en voor 25 juni 2022 (sept starten). 
 
Aanvraagcriteria: 

- Minimaal met 2 of meer partners van Inside-Out dienen een aanvraag in (er mogen 
meerdere aanvragen vanuit dezelfde organisatie ingediend worden) 

- De aanvraag moet passen bij de thematiek van de werkplaats 
- Relevantieperspectief is belangrijk. Wat heeft iedereen eraan, cliënten, gemeente, 

onderzoek, onderwijs. 
- Kan de vraag beantwoord worden met onderzoek (inclusief verslag/product) dat niet 

langer duurt dan 6 tot 12 maanden? 
- De vraag komt uit het geografisch gebied van de werkplaats (regio Nijmegen, Oost 

Brabant en Centraal  Gelderland en omstreken) 
- De vraag is niet al in een ander verband uitgewerkt (landelijk dan wel regionaal of lokaal). 
- De vraag wordt door jeugdigen/verwanten erkend als een relevant vraagstuk 
 

 

  

https://www.insideout.nl/over_ons/missie_en_visie


Beschrijf in maximaal 2 A4 (exclusief begroting) en maak gebruik van de volgende kopjes:  

 

Gegevens aanvrager(s): 

Verantwoordelijke onderzoeker:  

De aanleiding:  

Het doel en de vraagstelling:  

De beoogde methode:  

Opbrengsten: (specificeer: voor werkplaats Inside-Out, voor cliënten, en voor maatschappelijke 

opbrengsten) 

Relevantie:  

Meerwaarde voor Inside-Out: 

Haalbaarheid:  

Clientparticipatie: 

Moet ethische toetsing plaatsvinden. Zo ja, door wie wordt getoetst? 

Wie is verantwoordelijk voor datamanagement? 

Beknopte begroting: 

 
Slotbepaling:  

De indiener gaat akkoord en voldoet aan de volgende voorwaarden: 

✓ Het projectvoorstel voldoet aan de call tekst 

✓ Het budget is niet hoger dan het maximale budget zoals aangegeven in de call tekst 

✓ Het intellectuele eigendom blijft bij de indiener. De indiener stemt er mee in dat de producten na 

indiening onvoorwaardelijk en zonder kosten mogen worden gebruikt door alle organisatie die zijn 

aangesloten bij Inside-Out. De indiener zal op generlei wijze bezwaar maken tegen het voornoemd 

gebruik en/of de aanpassing van de door de indiener ingediende opbrengsten. De vergoeding voor 

voornoemd gebruik, de vermenigvuldiging en/of verspreiding van de producten is inbegrepen in de 

vergoeding die de indiener ontvangt van het klein en fijn programma van Inside-Out. 

✓ De indiener gaat ermee akkoord dat op de call procedure geen bezwaar en beroepsprocedure van 

toepassing is. 

✓ De indiener gaat ermee akkoord dat bij afsluiting van het project de in de aanvraag genoemde 

producten worden opgeleverd. 

✓inclusief een definitieve kostenverantwoording. 

✓ De directie van de organisatie ondersteunt het indienen van het voorstel en gaat akkoord met de 

inhoud van de plannen en de inzet van de in de stukken genoemde medewerkers. 

 

 
Datum:  

Naam aanvragers: 

Handtekeningen aanvragers: 

 

 

 

 

 


