
 

 

 

 

 

 

 

 

Open Oproep: Mentale gezondheid jongeren 

Dit is een uitwerking van paragraaf 4 van de Regeling Samen Cultuurmaken 2022-2024 

Het Fonds voor Cultuurparticipatie (het Fonds) is voor deze Open Oproep op zoek naar 

kunstzinnige en/of erfgoedactiviteiten op buurt- en wijkniveau die de mentale gezondheid van 

jongeren (12 t/m 27 jaar) helpen te bevorderen. Heb je een goed plan? Lees dan hieronder 

waarvoor en hoe je precies aan kunt vragen. Je doet je aanvraag bij de Regeling Samen 

Cultuurmaken 2022-2024, waar deze Open Oproep een onderdeel van is. De volledige regeling vind 

je op de website van het Fonds1.  

De mentale gezondheid van veel jongeren en jongvolwassenen staat onder druk. Dat hebben 

verschillende onderzoeken de afgelopen tijd aangetoond. Mede daarom is staatssecretaris Van 

Ooijen (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), samen met collega bewindspersonen van VWS, Sociale 

Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Onderwijs, Cultuur en wetenschap (OCW) gestart met een 

kabinetsbrede aanpak voor een mentaal gezond Nederland: ‘Mentale gezondheid: van ons 

allemaal’2. De aanpak richt zich op verschillende doelgroepen. Deze Open Oproep is specifiek gericht 

op jongeren. 

Mentale gezondheid gaat over de manier waarop je je verhoudt tot jezelf en tot anderen, en hoe je 

omgaat met de uitdagingen in het dagelijks leven. Tegelijkertijd gaat het ook over hoe jij en anderen 

in de samenleving dit ervaren3. De aanpak Mentale gezondheid: van ons allemaal bevat vijf 

actielijnen. Deze Open Oproep hoort bij actielijn 2, ‘Mentaal gezonde buurt’. 

Er is een duidelijke relatie tussen welzijn, mentale gezondheid en cultuur. Zo blijkt dat cultuurmaken 

de veerkracht van mensen versterkt, hen met elkaar verbindt en dat het de persoonlijke ontwikkeling 

stimuleert. Het Programma Cultuurparticipatie van het Fonds, het ministerie van OCW en Landelijk 

Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) heeft als doel dat iedereen cultuur kan 

maken, vooral mensen voor wie dit niet vanzelfsprekend is. Onderdeel van dit programma is de 

subsidieregeling Samen Cultuurmaken 2022 – 2024, die projecten op het gebied van 

cultuurparticipatie, waarbij het cultureel en het sociaal domein samenwerken, ondersteunt. 

 

                                                             
1 Je vindt de regeling op de website van het Fonds bij https://cultuurparticipatie.nl/subsidie-aanvragen/59/samen-cultuurmaken-

2022-2024.  
2 Zie daarvoor deze link: MGVOA 
Kamerbrief over aanbieding aanpak ”Mentale gezondheid: van ons allemaal” | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl Tweede Kamer, 

vergaderjaar 2021-2022, 32793, nr. 613. 

3 Delphistudie begrippenkader ‘Definitie Mentale Gezondheid’ 

https://cultuurparticipatie.nl/subsidie-aanvragen/59/samen-cultuurmaken-2022-2024
https://cultuurparticipatie.nl/subsidie-aanvragen/59/samen-cultuurmaken-2022-2024
https://open.overheid.nl/repository/ronl-84b80f0db5e565b19a1e8c782911202bcedcead7/1/pdf/aanpak-mentale-gezondheid-van-ons-allemaal.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/06/10/kamerbrief-over-aanbieding-aanpak-mentale-gezondheid-van-ons-allemaal
https://open.overheid.nl/repository/ronl-b64d05c4bdc4cb66ded33c2ad2420b1551945ea0/1/pdf/factsheet-delphistudie-begrippenkader-definitie-mentale-gezondheid.pdf


 

Open Oproep aanvragen 

Indienperiode:    21 november – 14 december 2022 

Subsidieplafond:  € 565.000  

Hoogte van de subsidie: € 5.000 tot en met € 25.000 

Subsidiepercentage Maximaal 80% voor aanvragers gevestigd in het Europees deel van 

het Koninkrijk. Maximaal 100% voor aanvragers gevestigd in het 

Caribisch deel van het Koninkrijk. 

Wat is het doel van deze Open Oproep? 

Met deze Open Oproep stimuleert het Fonds de ontwikkeling en uitvoering van kunstzinnige en/of 

erfgoedactiviteiten die zijn gericht op het bevorderen van de mentale gezondheid van jongeren. 

Hiermee wordt cultuurmaken met en voor jongeren zo toegankelijk mogelijk gemaakt en wordt de 

mentale gezondheid van jongeren versterkt. 

Wie kan aanvragen? 

Bij deze Open Oproep kun je aanvragen als je een culturele instelling of een professional in het 

cultureel domein bent en bij de aangevraagde activiteiten samenwerkt met een instelling of 

professional in het sociaal domein. Je kunt ook aanvragen als je een instelling of professional in het 

sociaal domein bent en bij de aangevraagde activiteiten samenwerkt met een cultureel professional 

of een culturele instelling. 

Je kunt ook samenwerken met zelforganisaties zonder rechtspersoonlijkheid in het cultureel of 

sociaal domein, of met onderwijsinstellingen die samenwerken met een culturele of sociale instelling 

of professional. Dit geldt alleen voor naschoolse activiteiten, tenzij het Fonds een uitzondering 

toestaat voor onderwijsinstellingen waar binnen- en naschoolse activiteiten door elkaar heen 

plaatsvinden. 

Instellingen met een provinciale, door de overheid gefinancierde opdracht om het culturele veld te 

ondersteunen, kunnen geen subsidie aanvragen. Zij kunnen wel samenwerkingspartner zijn mits hun 

werkzaamheden niet worden gefinancierd vanuit de subsidieaanvraag. 

Waarvoor kun je aanvragen? 

Je kunt subsidie aanvragen voor kunstzinnige en/of erfgoedactiviteiten met en voor jongeren voor 

wie deelnemen aan cultuur op dit moment niet vanzelfsprekend is. Het project richt zich op een zelf 

te kiezen leeftijdscategorie van jongeren van 12 tot en met 27 jaar, cultureel en sociaal domein 

werken hierbij samen en de activiteiten vinden plaats op buurt- en/of wijkniveau. De activiteiten 

vergroten voor de jongeren de toegang tot actieve cultuurdeelname, helpen hun mentale 

gezondheid te bevorderen, dragen bij aan het versterken van hun veerkracht en verbondenheid met 

anderen en stimuleren hun persoonlijke ontwikkeling. 

Het project: 

a. start niet eerder dan 13 weken na het indienen van de aanvraag; 

b. heeft een maximale looptijd van een jaar; 

c. start uiterlijk binnen zes maanden na het indienen van de aanvraag. 



Waar wordt op beoordeeld? 

Aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria: 

1. Inhoudelijke kwaliteit van de activiteiten in relatie tot het doel van de Open Oproep 

Bij dit criterium beoordelen we of de aanvraag voldoende gericht is op het doel en het thema van de 

Open Oproep. Zo moeten de activiteiten, aangeboden door professionals in het cultureel en het 

sociaal domein, bijdragen aan de creatieve ontwikkeling van de deelnemers. Daarnaast beoordelen 

we of voldoende is aangetoond dat de activiteiten aansluiten op de behoeften en mogelijkheden van 

de deelnemers, en daarmee zorgen voor het verlagen of wegnemen van drempels voor 

cultuurparticipatie.  

2. Organisatorische kwaliteit 

Bij dit criterium beoordelen we in hoeverre de aanvraag een heldere aanpak kent, inclusief een 

duidelijke doelstelling met daarbij passende activiteiten, een realistische planning heeft en er 

aandacht voor evaluatie is. De activiteiten zijn logisch en concreet uitgewerkt. Ook beoordelen we in 

hoeverre de betrokken uitvoerders beschikken over de benodigde kennis en ervaring om het 

projectplan te verwezenlijken. En we toetsen of de begroting voldoende inzichtelijk, redelijk en 

realistisch is. Hierbij kijken we onder meer naar de aansluiting op de voorgenomen activiteiten, de 

vergoeding van betrokkenen die het project mogelijk maken en de bijdragen van de betrokken 

organisaties en derden aan het plan. 

3. Kwaliteit van samenwerking 

Bij dit criterium wordt beoordeeld in hoeverre er sprake is van een gelijkwaardige samenwerking. 

Een samenwerking die berust op wederzijdse inzet en betrokkenheid. Dit uit zich in een heldere taak- 

en rolverdeling en in betrokkenheid op financieel vlak. Er wordt gekeken naar het benutten van 

ieders expertises en het leren van elkaar. Daarnaast wordt beoordeeld of de aanvraag een 

gezamenlijke doelstelling bevat die beschrijft waaraan het project een bijdrage kan leveren. 

Indienen van een aanvraag 

Aanvragen kunnen vanaf 21 november 13.00 uur tot en met 14 december 2022 17.00 uur worden 

ingediend via de online aanvraagomgeving Mijn Fonds. Deze bereik je via de website van het Fonds. 

Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Een volledige aanvraag bestaat uit het 

digitale aanvraagformulier, het projectplan, een begroting en een ondertekend 

samenwerkingsdocument. De aanvraag wordt inhoudelijk beoordeeld aan de hand van de drie 

genoemde beoordelingscriteria.  

De uitwerking van de drie criteria moeten in het projectplan van maximaal 2.500 worden terug te 

lezen zijn. Denk bij het schrijven van je projectplan aan onder meer de volgende zaken: 

 Wat is de opzet van het project en wat zijn de doelstellingen? Hoe worden drempels tot 

cultuurdeelname verlaagd? En hoe draagt het project bij aan het bevorderen van de mentale 

gezondheid van jongeren? 

 Waarom is het project van belang voor de deelnemers en de samenwerkingspartners?  

 Wat gaat er concreet gebeuren en wat is het eventuele eindproduct? 

 Hoe zijn de jongeren betrokken geweest bij de ontwikkeling van dit project? 



 

 Waarom is voor de betrokken partners gekozen en hoe ziet de samenwerking eruit? Wie 

doet wat en wie is waar verantwoordelijk voor?  

 Hoe wordt gedurende de looptijd de voortgang bewaakt en hoe wordt er geëvalueerd? 

 Wat is de planning? 

 Zijn er al plannen voor het project en voor de samenwerking op de langere termijn, financieel 

en organisatorisch? 

De begroting moet sluitend zijn en je bent verplicht de modelbegroting van het Fonds te gebruiken. 

En als je wilt, kun je ook het model samenwerkingsdocument van het Fonds gebruiken. Beide 

documenten vind je op de website van het Fonds, net als een voorbeeldaanvraagformulier (als pdf te 

downloaden). 

Let op: maak tijdig een account aan voor de online aanvraagomgeving want het aanmaken van een 

nieuw gebruikersaccount duurt enkele werkdagen.  

Beoordelingsprocedure 

Het Fonds beoordeelt de aanvragen voor de Open Oproep op volgorde van binnenkomst en neemt 

daarover, binnen 13 weken nadat de aanvraag door het Fonds is ontvangen, een besluit. 

 


