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“Duurzaamheid, diversiteit & inclusie en digitalisering (3 D’s) zijn overal”.

Het Centre of Expertise Urban Vitality (CoE Urban Vitality) nodigt lectoren en opleidingsmanagers uit 
een aanvraag in te dienen voor de Stimuleringsgelden Urban Vitality 2023. 

Het Centre of Expertise Urban Vitality (CoE UV) richt zich op het bevorderen van de vitaliteit van alle 
burgers en het terugdringen van de gezondheidsverschillen in de grootstedelijke omgeving, specifiek in Groot-
Amsterdam. Om te komen tot creatieve oplossingen en duurzame innovaties wordt de samenwerking gezocht 
in de quadruple helix (onderwijs- en kennisinstellingen, overheid, bedrijven en burgers) bij de uitvoering van 
vraaggestuurd en praktijkgericht onderzoek. Er vindt kennisdeling en doorwerking van het onderzoek in het 
onderwijs en de praktijk plaats. 

Vitaliteit is een positief begrip dat energie,  
veerkracht en motivatie uitdrukt. Het is de resultante 
van lichamelijk, psychisch en sociaal welbevinden. 
Vitaliteit is daarmee gestoeld op het begrip positieve 
gezondheid zoals geformuleerd door dr. Huber maar 
ook op verbinding met anderen en plezier in sport en 
bewegen. Het bevorderen van vitaliteit kent meerdere 
dimensies. Het gaat over preventie en behandeling, 
cure en care, over jong en oud, over aan- en afleren 
van gedrag. Wij geloven dat in de kruisbestuiving 
tussen verschillende disciplines en doelgroepen 
oplossingen te vinden zijn voor ingewikkelde 
vraagstukken rond gezondheidsverschillen en 
vitaliteit.

Het CoE Urban Vitality werkt vanuit een vijftal 
thema’s: Intensieve Complexe Zorg, Gezond Ouder 
Worden, Mensen in Beweging, Gezond Opgroeien en 
Sport, Presteren & Management.

Stimuleringsgelden 
Urban Vitality 2023
Deadline indienen aanvraag:
14 oktober 2022
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Budget
Het CoE Urban Vitality stelt voor 2023 maximaal 
€40.000 per thema ter beschikking voor een innovatief 
project.

Voorwaarden
1. Het project sluit goed aan bij de algemene doel- 

stelling, missie en visie van het CoE Urban Vitality 
en van één of meerdere van de vijf thema’s van het 
CoE Urban Vitality. 

2. Het project sluit aan bij de HvA ambitie 
“Duurzaamheid, Diversiteit & Inclusie en 
Digitalisering (3 D’s) zijn overal” en draagt 
ertoe bij dat bedrijven, instellingen en de 
samenleving ervaren dat het praktijkgerichte 
onderzoek nieuwe kennis en innovaties oplevert 
waarin duurzaamheid, diversiteit & inclusie en 
digitalisering leidend zijn. 

3. Het project draagt bij aan het vergroten van  
de kansen op externe financiering (pilot- 
projecten, samenwerkingsverbanden initiëren, 
voorbereidend (literatuur)onderzoek en/of de 
doorwerking/valorisatie richting onderwijs en/of 
werkveld).

4. De aanvraag wordt ingediend door een lector 
of opleidingsmanager (of namens hen door een 
senior docent-onderzoeker). 

5. Minstens twee lectoraten/opleidingen zijn 
betrokken, waarvan tenminste één lectoraat van 
het CoE Urban Vitality.

6. De aanvraag is onderbouwd door een begroting 
voor 2023 (het stimuleringsgeld dient te worden 
besteed in 2023). De begroting is voor indiening 
getoetst bij de projectcontroller van het CoE Urban 
Vitality, mw. H. Kola (h.kola@hva.nl).

7. De aanvraag beslaat max. 3 A4 en is conform 
format (beschikbaar via urbanvitality@hva.nl of 
via mijnHvA Urban Vitality), exclusief bronnen en 
begroting.

8. De aanvraag dient te voldoen aan de ethische  
en juridische eisen passend bij het project. 

9. Plaatsing CoE Urban Vitality logo en 
naamsvermelding bij communicatie  
over het project.

10. Indienen van een  
eindrapportage.

Het Instellingsplan 2021-2026 van de Hogeschool van 
Amsterdam “Hogeschool in 3D - Duurzaam, divers 
& inclusief en digitaal voor de toekomst” beschrijft 
de ambities van de HvA om te werken aan de grote 
maatschappelijke onderwerpen: duurzaamheid, 
diversiteit en digitalisering. 

Om hieraan vanuit het CoE Urban Vitality een bijdrage 
te leveren wordt in de Stimuleringsgeldronde 2023 
een oproep gedaan om voorstellen in te dienen voor 
projecten die aansluiten bij tenminste één van de 
3-D’s (duurzaam, divers & inclusief en digitaal voor de 
toekomst) van de HvA. De projecten dienen ervoor te 
zorgen dat bedrijven, instellingen en de samenleving 
ervaren dat het praktijkgerichte onderzoek nieuwe 
kennis en innovaties oplevert waarin duurzaamheid en/
of diversiteit & inclusie en/of digitalisering leidend zijn. 

Ter stimulering van cross-sectorale samenwerking 
worden alle faculteiten nadrukkelijk uitgenodigd om 
een bijdrage te leveren aan één of meer aanvragen. 
Onderstaand de contactgegevens van de themaleiders 
met wie je hierover contact kan opnemen:

Intensieve Complexe Zorg  
> Corine Latour (c.h.m.latour@hva.nl)
Gezond Ouder Worden
> Bart Visser (b.visser2@hva.nl)
Mensen in Beweging
> Peter Weijs (p.j.m.weijs@hva.nl)
Gezond Opgroeien 
> Mirka Janssen (m.janssen@hva.nl)
Sport, Presteren & Management
> Raôul Oudejans (r.oudejans@hva.nl)
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Kritische review 
De aanvraag wordt schriftelijk ingediend en 
mondeling toegelicht/gepresenteerd aan de 
reviewcommissie. De reviewcommissie bestaat o.a. 
uit lectoren, opleidingsmanagers en postdocs. De 
reviewcommissie adviseert de directie van het CoE 
Urban Vitality. De directie van het CoE Urban Vitality 
besluit over toekenning op basis van het advies van de 
reviewcommissie. 

Rapportage
Tussenrapportage
Financiële verantwoording (periode 01-01-2023 t/m 
30-06-2023) met onderbouwing. Een format wordt
beschikbaar gesteld.

Eindrapportage
Na afloop van het project wordt een beknopte 
rapportage verwacht (max. 1 A4) met als doel:  
1. Het zichtbaar maken welke resultaten zijn behaald

(kwantitatief, kwalitatief, producten en/of effecten)
2. Input voor de evaluatie van de verdeling van de

stimuleringsgelden.

Naast een beknopte rapportage dienen de 
onderzoeksresultaten publiek toegankelijk te worden 
gemaakt (open access) en onderzoeksdata in de data 
repository UvA/HvA figshare te worden geplaatst. 

Planning
Datum

Format projectaanvraag en begroting 
beschikbaar via urbanvitality@hva.nl of 
mijnHvA Urban Vitality 

Vanaf 2 juni

Deadline indienen begroting voor 
toetsing bij projectcontroller  
mw. H. Kola (h.kola@hva.nl).

7 oktober 2022

Deadline indienen aanvraag: 
urbanvitality@hva.nl

14 oktober 
2022 

Presentatie/mondelinge toelichting 
project aan de reviewcommissie

Tussen 19-28 
oktober 2022

Bekendmaking toekenning & 
terugkoppeling van de inhoudelijke 
beoordeling door de reviewcommissie

10 november 
2022

Deadline insturen tussenrapportage 
met gebruikmaking van beschikbaar 
format: urbanvitality@hva.nl

14 juli 2023

Deadline insturen eindrapportage 
met gebruikmaking van beschikbaar  
format: urbanvitality@hva.nl

1 maart 2024

Vragen, neem contact op met:
Birgitte van Don
Programmamanager CoE Urban Vitality
T:  06-18592740
E: b.j.c.van.don@hva.nl
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