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Het Kenniscentrum Ongelijkheid heeft tot doel ongelijkheid in de Metropoolregio 
Amsterdam te beschrijven en te begrijpen, en met onderzoek bij te dragen aan de 
ontwikkeling van praktijken die ongelijkheid kunnen voorkomen of tegengaan. De 
focus ligt daarbij op de cumulatie van ongelijkheid binnen en over verschillende 
levensdomeinen en levensfasen heen. In het Kenniscentrum Ongelijkheid bundelen 
de Gemeente Amsterdam en de vier grote kennisinstellingen in de stad – UvA, VU, 
HvA en Inholland – hun expertise en inzet door het delen en ontwikkelen van 
bestaande en nieuwe kennis en praktijken. 
 
Het Kenniscentrum Ongelijkheid draagt bij aan kennis- en praktijkontwikkeling op 
het gebied van ongelijkheid langs verschillende routes. Naast meerjarige, 
domeinoverstijgende onderzoeksprogramma’s waarin verschillende deelprojecten in 
samenhang worden uitgevoerd rondom een centraal vraagstuk, organiseert het 
Kenniscentrum Ongelijkheid open aanvraagrondes, waarmee onderzoeksconsortia 
financiering kunnen aanvragen voor onderzoeksprojecten op het gebied van 
ongelijkheid. In 2021 organiseert het Kenniscentrum Ongelijkheid twee open 
aanvraagrondes. Voor de eerste ronde, die in februari is afgerond, was € 550.000,- 
beschikbaar, waarmee 5 onderzoeksprojecten konden worden gefinancierd. In deze 
tweede ronde is € 400.000,- beschikbaar om onderzoeksprojecten tot € 100.000,- te 
financieren. Voor deze tweede open aanvraagronde zet het Kenniscentrum 
Ongelijkheid deze call for proposals uit. 
 
Wie kan er aanvragen?  
Consortia van onderzoekers en partners uit beleid en praktijk kunnen een 
gezamenlijke aanvraag indienen. De hoofdaanvrager dient verbonden te zijn aan één 
van de vier kennisinstellingen die participeren in het Kenniscentrum Ongelijkheid. 
Daarnaast dient in elk consortium minimaal één maatschappelijke partner te zijn 
vertegenwoordigd die actief is in de Metropoolregio Amsterdam. Onder een 
maatschappelijke partner wordt verstaan een vertegenwoordiger van een publieke, 
semi-publieke of not-for-profit organisatie met een maatschappelijke doelstelling. 
Leden van het consortium zijn bij voorkeur actief in de Metropoolregio Amsterdam, 
maar samenwerking met partners van buiten de regio is mogelijk.  



Wat kan aangevraagd worden 
• Voor deze ronde is in totaal € 400.000,- beschikbaar. 
• Per aanvraag geldt een maximum aan te vragen budget van € 100.000,- 
• Aanvragen worden op volgorde van geschiktheid – zoals beoordeeld conform de 

gestelde beoordelingscriteria – toegekend totdat het beschikbare budget van deze 
ronde is uitgeput. Bij onvoldoende kwantiteit of kwaliteit van aanvragen, kan 
ervoor worden gekozen het beschikbare budget niet volledig te besteden. 

• De looptijd voor de projecten is vrij, met een maximale duur t/m december 2023. 
• Aanvragen kunnen zowel gericht zijn op (1) kennisontwikkeling op het gebied van 

(de ontwikkeling) van ongelijkheid en de mechanismes die hieraan ten grondslag 
liggen, als op (2) praktijkontwikkeling op het gebied van het voorkomen of 
tegengaan van ongelijkheid. Het leggen van verbindingen tussen beide wordt 
uitdrukkelijk aangemoedigd. 

 
Richtlijnen voor de begroting bij een aanvraag 
• Voor de inzet van personeel worden maximumtarieven conform de actuele 

Handleiding Overheidstarieven (HOT) gehanteerd (onder meer te raadplegen via: 
https://kennisopenbaarbestuur.nl/rapporten-publicaties/handleiding-
overheidstarieven-2020/) 

• Voor de berekening van overhead wordt als maximum de berekeningssleutel van 
de HOT gehanteerd. 

• Naast personele kosten kunnen materiële kosten worden opgevoerd die nodig zijn 
om het project uit te kunnen voeren. 

• Het is mogelijk om cofinanciering op te voeren ten behoeve van de uitvoering van 
een project. In het geval van toekenning wordt een ondertekende toezegging van 
deze cofinanciering opgevraagd. 
 

Opstellen van een aanvraag 
Aanvragers dienen een Nederlandstalig voorstel in van maximaal 1800 woorden 
(exclusief titel, vereiste tabellen, contactgegevens, referenties) dat bevat: 

• contactgegevens hoofdaanvrager 
• titel van het voorstel 
• samenvatting van het voorstel (max. 150 woorden) 
• vraagstelling en onderzoeksplan (max. 1000 woorden) 
• beoogde opbrengsten en relevantie: toelichting op de relevantie van het 

project voor het vraagstuk van ongelijkheid en voor de rol van de betrokken 
partners in de aanpak van ongelijkheid (max. 250 woorden) 

https://kennisopenbaarbestuur.nl/rapporten-publicaties/handleiding-overheidstarieven-2020/
https://kennisopenbaarbestuur.nl/rapporten-publicaties/handleiding-overheidstarieven-2020/


• samenstelling consortium: tabel met namen van betrokken uitvoerders en 
hun affiliatie, met een toelichting van max. 200 woorden op de rol van elk 
consortiumlid in de totstandkoming van de aanvraag en de beoogde uitvoering 

• planning: een tabel met een globale projectplanning, die zichtbaar maakt wat 
wanneer wordt uitgevoerd en opgeleverd 

• begroting: tabel met financiële posten, met een toelichting van max. 200 
woorden 

• referenties: aangehaalde bronnen in de aanvraag, met een max. van 1 A4. 
Het aantal woorden (met uitzondering van titel, referenties, de vereiste tabellen en 
contactgegevens) dient onder elk onderdeel te worden vermeld. Aanvragen worden 
ingediend met behulp van het aanvraagformulier, dat na invulling dient te worden 
opgeslagen in pdf. Er kunnen geen aanvullende bijlagen worden toegevoegd. 
 
Beoordelingsprocedure 
• Aanvragen worden beoordeeld door een beoordelingscommissie, bestaande uit de 

directeur en de programmaraad van het Kenniscentrum Ongelijkheid. 
• Wanneer leden van de programmaraad direct of indirect betrokken zijn bij een 

aanvraag, zijn zij uitgesloten van deelname aan de beoordelingscommissie. 
• De voorstellen worden op basis van de beoordeling gerankt, waarna een financiële 

bijdrage wordt toegekend aan de best beoordeelde voorstellen totdat het 
beschikbare budget voor deze ronde is uitgeput. 

• Bij een gelijke beoordeling hebben projecten gericht op andere thema’s dan  de 
thema’s van reeds lopende onderzoeksprojecten en onderzoeksprogramma’s de 
voorkeur. Informatie over de lopende projecten en programma’s is te vinden op: 
https://www.kenniscentrumongelijkheid.nl/onderzoekssamenwerking/. 

• Een nadere toelichting op het besluit van de beoordelingscommissie kan binnen 
twee weken worden opgevraagd. Wilt u beroep aantekenen tegen het besluit, dan 
kan dat eveneens binnen twee weken. De beoordelingscommissie neemt dit beroep 
in behandeling, waarna een definitief besluit wordt genomen. 

 
Beoordelingscriteria 
Aanvragen worden beoordeeld aan de hand van onderstaande vier criteria, die alle 
even zwaar meewegen in de totale beoordeling. 
 
Aansluiting bij de doelstelling van het Kenniscentrum Ongelijkheid 
• de aanvraag draagt bij aan het doel van het Kenniscentrum Ongelijkheid zoals 

hierboven beschreven 
 

https://www.kenniscentrumongelijkheid.nl/onderzoekssamenwerking/


Kwaliteit van het voorstel 
• het voorstel bevat een duidelijk beschreven en afgebakende onderzoeksvraag 
• het beantwoorden van de onderzoeksvraag is realistisch en haalbaar binnen de 

kaders van het project 
• de probleemstelling vloeit voort uit een probleemverkenning die de relevante en 

urgentie ervan onderbouwt 
• de beantwoording van de onderzoeksvraag leidt tot een gewenste en/of benodigde 

aanvulling op bestaande kennis en/of praktijken 
• de voorgestelde methoden en technieken waarmee de onderzoeksvraag 

beantwoord zal worden zijn duidelijk omschreven en passend voor het 
beantwoorden van de onderzoeksvraag 

• het project bouwt zichtbaar voort op bestaande kennis uit onderzoek en praktijk 
• het project maakt waar mogelijk gebruik van bestaande data, of onderbouwt een 

keuze voor het verzamelen van nieuwe data 
• de planning is passend voor de uitvoering van de beoogde activiteiten  
• de aangevraagde personele en materiële middelen zijn redelijk voor het 

voorgestelde onderzoek en voldoende beargumenteerd. Dit geldt ook voor 
eventuele cofinanciering. 

 
Relevantie voor onderzoek, beleid en praktijk 
• het voorstel legt verbinding tussen onderzoek, beleid en praktijk op het gebied van 

ongelijkheid 
• de vraagstelling sluit aantoonbaar aan bij de kennisbehoefte in onderzoek, beleid 

en praktijk op het gebied van ongelijkheid 
• de beoogde opbrengsten hebben relevantie voor het vraagstuk van ongelijkheid in 

de Metropoolregio Amsterdam, voor professionals die zich met dit vraagstuk 
bezighouden, en voor inwoners die door het betreffende vraagstuk worden geraakt 

• de beoogde output is passend voor het vraagstuk en is voldoende toegankelijk en 
toepasbaar voor relevante stakeholders 

• de urgentie van het project voor elke in het consortium betrokken partner is 
duidelijk beschreven, waarbij helder wordt hoe het project de verschillende 
partners in staat stelt bij te dragen aan de aanpak van ongelijkheid 

 
Samenstelling consortium 
• in het consortium is voor het vraagstuk relevante expertise vertegenwoordigd 

vanuit onderzoek, beleid en/of praktijk uit de Metropoolregio Amsterdam 
(samenwerking met partners van buiten de regio is mogelijk) 



• de aanwezige expertise in het consortium wordt goed benut in de beoogde 
uitvoering van het project 

• elk consortiumlid is aantoonbaar betrokken bij de totstandkoming van de aanvraag 
• het is duidelijk welke rol en verantwoordelijkheden elk consortiumlid heeft in de 

beoogde uitvoering van het project 
 
Aanvullende vereisten 
Van alle projectleiders van toegekende projecten wordt verwacht dat zij bijdragen aan 
de kennisdeling en netwerkversterking op het gebied van ongelijkheid die door het 
Kenniscentrum Ongelijkheid wordt geïnitieerd en gefaciliteerd. Alle opbrengsten van 
projecten die worden gefinancierd door het Kenniscentrum Ongelijkheid dienen open 
access te worden gepubliceerd. Informatie over de projecten en alle opbrengsten 
worden tevens via de website van het Kenniscentrum Ongelijkheid ontsloten. 
 
Tijdpad 
• publicatie call for proposals: 28 mei 2021 
• uiterlijk indienen aanvragen: 9 juli 2021 14:00 uur 
• besluit naar aanvragers: 25 augustus 2021 
• start project: uiterlijk drie maanden na toekenning 
 
Indienen aanvraag 
Aanvragen kunnen met behulp van het ingevulde aanvraagformulier in pdf (niet in 
Word) worden ingediend via info@kenniscentrumongelijkheid.nl. Voeg svp geen 
andere bijlagen toe bij het indienen. Aanvragers ontvangen een ontvangstbevestiging. 
Dit gebeurt handmatig, dus er kan enige tijd tussen indiening en bevestiging zitten. 
 
Vragen 
Deze call en het bijbehorende aanvraagformulier zijn te vinden op de website van het 
Kenniscentrum Ongelijkheid: www.kenniscentrumongelijkheid.nl. Op deze website 
zijn ook de beschrijvingen te vinden van de projecten die zijn gefinancierd in de eerste 
aanvraagronde, alsmede meer informatie over het Kenniscentrum Ongelijkheid zelf. 
Voor overige vragen over deze call for proposals kan contact worden opgenomen via: 
info@kenniscentrumongelijkheid.nl. 

http://www.kenniscentrumongelijkheid.nl/

