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1. INLEIDING

Voor u ligt het Beoordelingskader Medefinancieringsstelsel (MFS). Het is bedoeld als 
leidraad bij het opstellen van een subsidieaanvraag MFS voor de periode 2007-2010.
Met dit beoordelingskader stelt de adviescommissie de realisatiekracht van de 
voorstellen centraal. Om in aanmerking te komen voor een subsidie in het kader van 
het MFS moet u aantonen dat:
- de organisatie en de aanvraag voldoen aan de drempelcriteria (hoofdstuk 2);
- de kwaliteit van het voorstel voldoende is (hoofdstuk 3).
- de kwaliteit van de bedrijfsvoering voldoende is (hoofdstuk 4).

Dit beoordelingskader is bedoeld voor twee soorten aanvragen:
- tot € 2.5000.000,- per jaar: kleine aanvragen;
- vanaf € 2.500.000,- per jaar: grote aanvragen.

In dit beoordelingskader worden de eisen waaraan de aanvragen moeten voldoen 
nader uitgewerkt. Voor de beoordeling van de voorstellen worden aan alle aanvragen 
dezelfde eisen gesteld1. Voor de beoordeling van de kwaliteit van de bedrijfsvoering 
worden soms strengere eisen gesteld aan grote aanvragen (> of gelijk aan €
2.500.000,-/jaar) dan aan kleine aanvragen (< € 2.500.000/jaar). 

De onderstaande begrippen worden in de volgende betekenis gebruikt:
- Capaciteit: het vermogen van personen of een organisatie om iets voor elkaar te 

krijgen dat daarvoor niet mogelijk was. De persoon, groep of organisatie is door 
een samenwerking in staat gesteld om iets voor elkaar te krijgen. Hierbij worden 
niet alleen middelen (geld) of diensten overgedragen, maar ook kennis,
vaardigheden en contacten.

- Complementariteit: de afstemming met andere hulpkanalen, waaronder de 
Nederlandse bilaterale ontwikkelingssamenwerking. 

- Doelmatigheid van een programma: geeft aan in hoeverre het programma is 
toegesneden op de realisatie van de doelen op de meest voordelige wijze. 

  
1 Met uitzondering van de organisaties die nog geen gelegenheid hadden een voldoende track record op 
te bouwen, zie ook 4.1.
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- Keten: de actoren die er in samenwerking voor zorgen dat de programma-
investering uiteindelijk resulteert in de beoogde baten voor de doelgroep.

- Partners: alle organisaties met wie de organisatie samenwerkt om haar doelen te 
realiseren, dus niet alleen zij met wie de organisatie een financiële relatie heeft, 
ook zij met wie de organisatie een partnerschap of alliantie heeft, vallen onder dit 
begrip.

- Prestatie: de mate waarin een van te voren voorspeld resultaat ook is gerealiseerd.
- Programma: bestaat uit een samenhangende set van doelstellingen die betrekking 

heeft op een thema en die naar continenten, regio’s en/of landen kan worden 
uitgesplitst, met een daaraan toegekend budget.
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2. DREMPELCRITERIA

2.1 De drempelcriteria

2.1.1 De aard van de organisatie
1. De organisatie is een in Nederland gevestigde NGO zonder winstoogmerk en bezit 

een rechtspersoonlijkheid naar Nederlands recht.
2. De organisatie heeft een aantoonbaar draagvlak in Nederland.
3. De organisatie zet zich in voor structurele vermindering van de armoede in landen 

die op de DAC 1 lijst voorkomen.
4. De organisatie levert een eigen financiële bijdrage, en maakt aannemelijk dat op 

1 januari 2009 ten minste 25% van de jaarlijkse inkomsten uit andere bronnen 
komen.

De organisatie kan slechts één subsidie uit het MFS ontvangen.

2.1.2 De aanvraag
1. De maximale tijdsduur voor de subsidie is vier jaar van 1 januari 2007 tot en met 

31 december 2010, de aanvraag is minimaal € 100.000,-.
2. De aanvraag betreft geen initiatieven die primair gericht zijn op directe 

dienstverlening, welzijn of investeringen.
3. De aanvraag betreft geen initiatieven die proselitisme (mede) beogen.
4. De aanvraag betreft geen initiatieven die primair gericht zijn op 

studiemogelijkheden of onderzoek.
5. De aanvraag is niet landenspecifiek, dat wil zeggen: de aanvraag betreft 

activiteiten in twee of meerdere landen, met uitzondering van wederopbouw na 
conflict.

Voor brede aanvragen
6. Brede organisaties bestrijken minimaal drie thema’s op basis van de 

samenhangende interventiestrategieën Directe Armoedebestrijding, 
Maatschappijopbouw en Beleidsbeïnvloeding aan duurzame armoedebestrijding.
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7. Zij opereren op meerdere continenten, per continent in meerdere landen en binnen 
deze landen op diverse thema’s/sectoren.

8. De aanvraag beslaat tenminste één thema dat past binnen de thematische 
beleidsvoornemens van het MFS (zie hieronder).

Voor themaspecifieke aanvragen
9. Thematische aanvragen passen binnen de thematische beleidsvoornemens.

2.2 De uitwerking van de drempelcriteria

2.2.1 De aard van de organisatie
1. De organisatie is een in Nederland gevestigde NGO zonder winstoogmerk.

1.a. De organisatie is een in Nederland gevestigde particuliere (dat wil zeggen 
niet aan de overheid gelieerde) organisatie met rechtspersoonlijkheid naar 
Nederlands recht en heeft geen winstoogmerk. 

Dit blijkt uit de statuten van de rechtspersoon of in de meerjarige 
beleidsdocumenten. NB: uitgangspunt is dat een subsidieontvangende organisatie 
zelf aan alle eisen die subsidieregelgeving stelt, moet voldoen om voor subsidie in 
aanmerking te komen. 
Subsidies kunnen niet worden verleend aan niet over rechtspersoonlijkheid
beschikkende netwerken of andere dergelijke samenwerkingsvormen die niet aan 
deze eis voldoen (een ‘gezamenlijke’ aanvraag van 2 of meer afzonderlijke 
partijen valt ook in deze categorie). Als subsidieontvanger zal altijd één van de 
deelnemers die wel over rechtspersoonlijkheid beschikt, moeten optreden. Deze 
subsidieontvanger (penvoerder) is jegens de subsidieverlener aansprakelijk voor 
de naleving van alle aan de subsidie verbonden verplichtingen, onverschillig 
welke van de deelnemers aan het samenwerkingsverband belast is met de feitelijke 
uitvoering.

2. De organisatie heeft een aantoonbaar draagvlak in Nederland.
De organisatie is aantoonbaar verankerd in de Nederlandse samenleving. De 
organisatie heeft minimaal: Nederlandse vrijwilligers, of Nederlandse donateurs, 
of is lid van een Nederlands samenwerkingsverband.
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3. De organisatie zet zich in voor structurele vermindering van de armoede in landen 
die op de DAC 1 lijst voorkomen.

4. De organisatie levert een eigen financiële bijdrage en maakt aannemelijk dat vanaf 
1 januari 2009, ten minste 25% van de jaarlijkse inkomsten vanuit andere bronnen 
komen.
4.a. De aanvrager toont aan dat vanaf 2006 de eigen bijdrage geleidelijk zal 

toenemen tot 25% van de begrote inkomsten (inclusief de aangevraagde 
subsidie) in 2009. 

4.b. De subsidie bedraagt nooit meer dan 100% van de kosten gemoeid met de 
uitvoering van de werkzaamheden vermeld in de subsidieaanvraag.

Bij de berekening van de gerealiseerde eigen bijdrage dient uitgegaan te worden 
van het totaal van de inkomsten per jaar in het kader van de doelstelling op 
kasbasis. De MFS-subsidie wordt afgezet tegen de totale inkomsten, op bruto 
basis, dat wil zeggen: inclusief fondsenwervende en uitvoeringskosten. Inkomsten 
van door BZ gesubsidieerde derden, met uitzondering van multilaterale 
instellingen, zijn uitgesloten als eigen bijdrage. Aflossingen en rente-inkomsten 
o.a. uit microkredieten worden niet meegerekend als eigen bijdrage. Ook de rente-
inkomsten op de MFS-subsidie zullen niet gerekend worden als eigen bijdrage. Uit 
de financiële prognose dient de zuivere eigen bijdrage eenduidig te blijken. (bijv. 
opdrachten van het ministerie tellen wel mee als eigen bijdrage, andere niet-MFS-
subsidies van het ministerie tellen niet mee als eigen bijdrage, evenals
financieringen indirect afkomstig van het ministerie, zoals PSO, NCDO, MAtra).

5. De organisatie kan slechts één subsidieaanvraag bij het MFS indienen.

2.2.2 De aanvraag
6. De maximale tijdsduur voor de subsidie is vier jaar, de aanvraag is minimaal 

€ 100.000,-.
Dit blijkt uit de aanvraag.

7. De aanvraag betreft geen initiatieven die primair gericht zijn op directe 
dienstverlening, welzijn of investeringen.
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7.a. Onder directe dienstverlening en welzijn worden activiteiten verstaan die 
geen bijdrage leveren aan capaciteitsversterking.

7.b. Onder investeringen worden geldtransacties verstaan waarbij de aanvrager 
aanspraak kan blijven maken op de middelen.

Dit blijkt uit de aanvraag en uit de statuten van de organisatie.

8. De aanvraag betreft geen initiatieven die proselitisme (mede) beogen.
De te subsidiëren activiteiten mogen niet gericht of mede gericht zijn op de 
verspreiding van geloof of op een geloof gebaseerd gedachtegoed. Dit blijkt uit de 
doelstellingen en de activiteiten van de organisatie.

9. De aanvraag betreft geen initiatieven die primair gericht zijn op 
studiemogelijkheden of onderzoek.
Onder dit criterium wordt verstaan dat studiemogelijkheden en onderzoek samen
geen primaire focus zijn van de aanvaag. Dit blijkt uit de aanvraag en uit de 
statuten van de organisatie.

10. De aanvraag betreft activiteiten in twee of meerdere landen, met uitzondering van
wederopbouw na conflict.
Dit blijkt uit het voorstel.

11. Thematische beleidsvoornemens
Uit de aanvraag moet blijken voor welke categorie de aanvrager opteert.
Voor brede aanvragen
11.a. Brede organisaties bestrijken minimaal drie thema’s op basis van 

samenhangende interventiestrategieën Directe Armoedebestrijding, 
Maatschappijopbouw en Beleidsbeïnvloeding aan duurzame 
armoedebestrijding.

11.b. Zij opereren op meerdere continenten, per continent in meerdere landen en 
binnen deze landen op diverse thema’s/sectoren.

11.c. De aanvraag beslaat tenminste één thema dat past binnen de thematische 
beleidsprioriteiten van het MFS (zie hieronder).
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11.d. Indien een organisatie indient als brede organisatie en niet voldoet aan 
bovenstaande criteria, wordt de aanvraag afgewezen en niet verder 
beoordeeld.

Voor thematische aanvragers
Indien de aanvraag niet aan deze voorwaarden voldoet voor ‘brede’ aanvragen, 
moet het programma of moeten de programma’s vallen binnen de thematische 
richtlijnen zoals die in het beleidskader MFS 2007-2010 zijn aangegeven:
11.e. duurzame economische ontwikkeling;
11.f. HIV/AIDS en reproductieve gezondheid;
11.g. sociaal-culturele ontwikkeling (Basic education, communicatie en cultuur);
11.h. politieke ontwikkeling;
11.i. vrede en veiligheid;
11.j. milieu en water;
11.k. gendergelijkheid.
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3. DE KWALITEIT VAN HET VOORSTEL 2007-2010

In dit hoofdstuk worden de eisen aan het ingediende voorstel toegelicht. Uw voorstel 
is van voldoende kwaliteit als het aan de volgende aspecten voldoet.

De relevantie van de visie 
- de consistentie van de strategische keuzes;
- de beleidsrelevantie van de visie;
- het partnerbeleid.

De samenhang van de programmadoelen
- de logica van het programma;
- de concreetheid van de taakstelling;
- de doelmatigheid van het programma;
- de duurzaamheid van het programma.

De passendheid van de aanpak
- de verwachte meerwaarde van de vernieuwende elementen;
- de maatschappelijke oriëntatie van het voorstel;
- de zichtbaarheid van de resultaten.

Indien uw organisatie meerdere programma’s indient binnen uw aanvraag, vult u de 
onderdelen over de samenhang van de programmadoelen en de passendheid van de 
aanpak voor ieder programma in. 

3.1 De relevantie van de visie

In dit hoofdstuk laat u zien op welke wijze de strategische keuzes voor de thema’s en 
de interventiestrategieën voor de komende periode zijn vertaald in een of meer 
samenhangende programma’s. Ook wordt duidelijk wat deze strategische keuzes 
betekenen voor het partnerbeleid van uw organisatie.
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3.1.1 De consistentie van de strategische keuzes
MFS-organisaties werken veelal vanuit een specifieke visie op de wereld. Deze visie 
wordt vertaald in een keuze voor een of meer thema’s en daarbinnen in een of 
meerdere programma’s, al naar gelang de breedte van het werkveld van de organisatie. 
Binnen de programma’s worden weer doelstellingen gekozen die uitgedrukt kunnen 
worden in baten voor de doelgroep en uitgesplitst per interventiestrategie. 

Hieronder is een schema afgebeeld van het werkveld van een brede organisatie dat
drie thema’s A, B en C heeft gedefinieerd. Voor iedere interventiestrategie zijn de
doelen geformuleerd en de middelen begroot.

Schematische weergave van het werkveld van een brede MFS-organisatie
Thema’s

Interventies Programma A Programma B Programma C
Totaal per
interventie

DAB
Baten voor de ‘armen’: 
verbeterde 
levensomstandigheden

Baten voor de 
‘armen’: verbeterde 
levensomstandigheden

Baten voor de ‘armen’: 
verbeterde 
levensomstandigheden

Begroting € € € €

MO
Baten voor het MMV: 
verbeterd bestuur

Baten voor het MMV:
verbeterd bestuur

Baten voor het MMV 
verbeterd bestuur

Begroting € € € €

BB
Baten voor het 
leiderschap: verbeterd 
beleid

Baten voor het 
leiderschap: 
verbeterd beleid

Baten voor het 
leiderschap: verbeterd 
beleid

Begroting € € € €
Totaal per 
thema

€ € € €

NB: dit schema illustreert de gedachtegang van de commissie. U hoeft geen informatie in de vorm van een schema 
aan te leveren.

Toelichting op het schema
Verticaal staan de drie interventiestrategieën weergegeven. De strategieën zijn
allemaal gericht op de bestrijding van armoede maar onderscheiden zich door de 
doelgroepen waarop ze zich richten: 
- Directe Armoedebestrijding (DAB) is rechtstreeks gericht op de verbetering van 

levensomstandigheden van mensen die in armoede leven door middel van 
duurzame interventies gericht op directe dienstverlening dan wel op het versterken 
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van het vermogen van mensen om zelf te kunnen voorzien in basisbehoeften. De 
doelgroep van DAB bestaat uit mensen die in armoede leven.

- Maatschappijopbouw (MO) is het versterken van pluriforme en democratische 
maatschappelijke structuren en organisaties met als doel om verbeteringen in de 
inrichting en het bestuur van de samenleving te realiseren. De doelgroep van MO 
bestaat uit de organisaties in het lokale maatschappelijk middenveld (MMV).

- Beleidsbeïnvloeding (BB) heeft tot doel het veranderen van lokaal, nationaal en 
internationaal beleid en processen en structuren die armoede en ongelijkheid 
instandhouden of verergeren. De doelgroep van BB bestaat uiteindelijk uit de 
leiders en beleidsmakers in de (internationale) samenleving die de armoede willen 
bestrijden.

Ieder doel krijgt begrote middelen toegewezen, en daarmee zijn de strategische keuzes 
beschreven die in dit onderdeel worden beoordeeld.

Eisen aan de aanvragen
De strategische analyse is consistent als:
1. De strategische keuzes ten aanzien van thema’s en de verdeling van middelen over 

de programma’s (indien relevant) logisch volgen uit de analyse van de context, het 
track record en de visie.

2. De strategische keuzes ten aanzien van de verdeling van de middelen voor de
interventiestrategieën DAB, MO en BB logisch volgen uit de visie, de analyse van 
de context en het track record.

3. De keuzes voor de landen en de regio’s logisch volgen uit de visie, de analyse van 
de context en het track record.

4. De aannames en de daarbij behorende strategische risico’s zijn vertaald in het 
risicomanagement en de wenbaarheid van de organisatie.

3.1.2 De beleidsrelevantie van de visie
In het beleidskader MFS wordt aangegeven welke kansen complementariteit, 
partnerschap, innovatie en vermaatschappelijking kunnen bieden om de doelmatigheid 
van het MFS-programma te vergroten. Daarnaast geeft het beleidskader zeven 
thematische beleidsprioriteiten. In deze paragraaf geeft de aanvrager weer op welke 
wijze deze kansen worden benut. 



11

Eisen aan de aanvragen
De beleidsrelevantie van de visie wordt duidelijk als de organisatie aantoont:
5. dat uitvoering van het programma/de programma’s een bijdrage zal leveren aan:

5.a. de Millennium Development Goals (MDG’s);
5.b. de structurele armoedebestrijding in Afrika;
5.c. complementariteit met de Nederlandse bilaterale samenwerking;
5.d. structurele samenwerking in de vorm van partnerschappen;
5.e. de thematische beleidsprioriteiten (duurzame economische ontwikkeling;

HIV/AIDS en reproductieve gezondheid; sociaal-culturele ontwikkeling 
(Basic education, communicatie en cultuur); politieke ontwikkeling; vrede
en veiligheid; milieu en water; gendergelijkheid).

De bijdragen zijn zo mogelijk gekwantificeerd en uitgewerkt in maatregelen die 
zichtbaar zijn in het detailontwerp van het programma/de programma’s.

3.1.3 Het partnerbeleid
De partners van de organisaties in het Zuiden staan in contact met de doelgroepen en 
verrichten een groot deel van het werk. Voor veel MFS-organisaties zijn de partners 
de spil. Als er nieuwe keuzes zijn gemaakt in de programma’s heeft dat zijn weerslag 
op het partnerbeleid. Het kan zijn dat u nieuwe partners zal zoeken (vernieuwen van 
de partnerportfolio), maar ook kan de relatie met sommige partners ontwikkelen 
(partners kunnen bijv. een grotere of juist kleinere rol in het dagelijkse werk van de 
MFS-organisatie krijgen). In het algemeen geldt dat het nieuwe partnerbeleid de 
strategische keuzes ondersteunt. 

Eisen aan de aanvragen
Het nieuwe partnerbeleid is voldoende helder als aannemelijk is dat:
1. de wederkerigheid van de relatie en de mate van invloed op het beleid is geborgd;
2. de samenwerking is gericht op de versterking en zelfstandigheid van de partners;
3. de partners samen de capaciteit (zullen) hebben om het programma of de 

programma’s te realiseren;
4. de afspraken tussen de MFS-organisatie en de partners eenduidig worden 

vastgelegd;
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5. uitvoering van het partnerbeleid de complementariteit met andere hulpkanalen 
(waaronder die van Nederland) vergroot;

6. uitvoering van het partnerbeleid de vorming van partnerschappen bevordert.

3.2 De samenhang van de programmadoelen

De paragrafen 3.2.1 t/m 3.2.4 gaan nader in op de samenhang van de 
programmadoelen en de aanpak die wordt gepresenteerd. De aspecten worden voor 
ieder programma uitgewerkt en zonodig uitgesplitst naar content, regio’s en/of landen 
als de analyse van de context daartoe uitnodigt.

3.2.1 De logica van het programma
De logica van het programma wordt inzichtelijk gemaakt door het verband te leggen 
tussen de problemen die zich in de samenleving voordoen en de doelen die het 
programma stelt om die problemen aan te pakken. De doelen van een programma 
kunnen inzichtelijk worden gemaakt door onderscheid te maken tussen de plek in de 
keten waar de doelen zullen worden gerealiseerd en de interventiestrategie die is 
gevolgd. 
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De doelstructuur van een programma
Voorspelde resultaten in de keten

Output niveau Outcome niveau Effect niveau
Plek in de 
keten

MFS-organisatie Partnerorganisatie Doelgroep

Resultaat
De ontwikkelde capaciteit 
i.s.m. de partners

De ontwikkelde capaciteit 
i.s.m. de doelgroep

Baten gerealiseerd 
door de doelgroep

Capaciteit om DAB-
initiatieven te ontplooien
Bereik: # partners
Doel 2010

Capaciteit van armen om 
armoede te bestrijden 
Bereik: # armen
Doel 2010

Interventie-
strategie 
DAB: 
indicator

€ budget/jaar en totaal € budget/jaar en totaal

Arme mensen:
verbeteringen in hun 
levensomstandigheden 
die zij realiseren
Doel 2010

Capaciteit om MO-
initiatieven te ontplooien
Bereik: # partners
Doel 2010

Capaciteit van MMV org’s om 
verbeteringen door te voeren
Bereik: # MMV org’s.
Doel 2010

Interventie-
strategie MO: 
indicator

€ budget/jaar en totaal € budget/jaar en totaal

MMV organisaties: de 
verbeteringen in de 
maatschappij die zij 
realiseren

Interventie-
strategie BB: 
indicator

Capaciteit om BB-
initiatieven te ontplooien 
Bereik: # partners

Doel 2010

Capaciteit van leiders om 
beleidsverbetering op gang te 
krijgen.
Bereik: leiders*
Doel 2010

€ budget/jaar en totaal € budget/jaar en totaal

De leiders: de 
verbeteringen in de
beleidsomgeving die 
zij realiseren

Onverdeeld
* Het gaat niet zozeer om het aantal leiders dat wordt bereikt maar om het belang en het gewicht van de leiders die 
zijn bereikt.
NB: dit schema illustreert de gedachtegang van de commissie. U hoeft geen informatie in de vorm van een schema 
aan te leveren.

Toelichting op het schema
Er is onderscheid tussen de volgende niveaus van doelstellingen:
- de beoogde resultaten van de MFS-organisatie: de capaciteiten die de 

partnerorganisatie moet ontwikkelen om de diensten aan de doelgroep te leveren 
die door middel van de inzet van de organisatie en de partners samen 
totstandkomen;

- de beoogde resultaten van de partners: de capaciteiten die de doelgroep moet 
ontwikkelen om de baten te realiseren, die door middel van de inzet van de 
partnerorganisatie en de doelgroep samen totstandkomen; 
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- de beoogde resultaten van de doelgroep: de baten die de doelgroep als gevolg van 
het programma zal realiseren.

De capaciteiten en baten in de keten zijn uitgesplitst voor de drie 
interventiestrategieën.

Eisen aan de aanvragen
De logica van de programma’s is aangetoond als:
1. realistische verwachtingen met betrekking tot de noodzakelijke bijdragen van 

andere actoren expliciet zijn gemaakt (de inputs);
2. de programmadoelen (output, outcome en effect) herleidbaar zijn tot de problemen 

van de doelgroep en de oorzaken die deze problemen instandhouden;
3. aannemelijk is dat de organisatie, de partners in de keten en de uiteindelijke 

doelgroep(en) de programmadoelen in samenwerking kunnen realiseren;
4. de interventiestrategieën2 samen de structurele oorzaken van de problemen van de 

doelgroep aanpakken.
5. uitvoering van het programma een bijdrage levert aan complementariteit met 

andere hulpkanalen;
6. de aannames en de daarbij behorende risico’s zijn vertaald in risico management 

(wendbaarheid en schadebeperking).

3.2.2 De concreetheid van de taakstelling
De taakstelling is voldoende concreet als helder is welk resultaat wordt zal worden 
geleverd met de aangevraagde middelen. In deze paragraaf wordt uitgewerkt wat de 
partnerorganisaties en de organisatie zullen doen om de beoogde resultaten te leveren. 

Eisen aan de aanvragen
1. De concreetheid van de taakstelling is voldoende als het verband tussen de te 

behalen resultaten en de daarvoor benodigde middelen is aangetoond.
2. De resultaten worden met SMART-indicatoren weergeven, en de doelwaarden 

corresponderen met de toegewezen budgetten. 

  
2 Kleine aanvragen die over een enkel programma gaan, kunnen één, twee of drie interventiestrategieën
inzetten. 
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3.2.3 De doelmatigheid van het programma
De doelmatigheid van het programma geeft aan in hoeverre het programma is 
toegesneden op de realisering van de doelen en een verstandige investering is. De 
doelmatigheid wordt bepaald door het verband tussen de middelen, de taakstelling en 
de beoogde baten voor de doelgroep. Ze toont aan waarom het programma een 
verstandige investering is of waarom de kosten niet hoger zijn dan nodig is. 

Eisen aan de aanvragen
De doelmatigheid van een programma is aangetoond als:
1. aannemelijk is dat de investering zich zal ‘terugverdienen’ in termen van baten 

voor de doelgroep;
2. aannemelijk is dat resultaten niet meer kosten dan nodig is;
3. de interventie een gunstig hefboomeffect heeft;
4. de aannames over de doelmatigheid tijdens de uitvoering geverifieerd kunnen 

worden.
De doelmatigheid wordt beoordeeld aan de hand van een door de aanvrager geleverde 
analyse van de kengetallen. De doelmatigheid wordt voor de belangrijkste resultaten 
in de keten(s) geanalyseerd.

3.2.4 De duurzaamheid van het programma
Duurzaamheid in de programma’s is met name van betekenis op het niveau van de 
partnerorganisatie en op het niveau van de doelgroep. De vraag hierbij is op welke 
wijze de duurzaamheid in de opzet van het programma is ingebouwd.

Eisen aan de aanvragen
De duurzaamheid is voldoende ingebouwd als:
1. aannemelijk is dat de partnerorganisaties en de doelgroepen op den duur de in het 

programma behaalde resultaten zelfstandig kunnen voortzetten;
2. aannemelijk is dat de interventiestrategieën gezamenlijk een structureel effect 

teweeg brengen dat zonder externe hulp kan blijven voortbestaan;
3. aannemelijk is dat complementariteit en partnerschappen een bijdrage leveren aan 

de duurzaamheid van het programma.
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3.3 De passendheid van de aanpak

3.3.1 De verwachte meerwaarde van de vernieuwende elementen
In deze paragraaf geeft de aanvrager aan in hoeverre er experimentele of 
vernieuwende elementen in het voorstel zijn opgenomen die een nadere toelichting 
behoeven. 

Eisen aan de aanvragen
De verwachte meerwaarde van de vernieuwende elementen is voldoende aangetoond 
als:
1. aannemelijk is dat de vernieuwing een unieke meerwaarde oplevert die niet op een 

andere, gangbare manier kan worden gerealiseerd;
2. de verwachte meerwaarde opweegt tegen de verwachte kosten;
3. duidelijk is op welke wijze de meerwaarde kan worden gemeten.

3.3.2 De maatschappelijke oriëntatie van het voorstel
De maatschappelijke oriëntatie van uw organisatie wordt bepaald door
de mate waarin u een bijdrage levert aan de participatie van een breed scala van 
actoren in het inzichtelijk maken van de implicaties van global issues en de aanpak 
van armoedebestrijding binnen de Nederlandse samenleving. Met ‘een breed scala van 
actoren’ worden de actoren buiten het traditionele OS-domein bedoeld, zoals het 
bedrijfsleven, de welzijnsector, consumentenorganisaties, enz.

Eisen aan de aanvragen
1. Laat zien welke bijdrage uitvoering van het programma levert aan:

1.a. het vernieuwen van het debat over OS/IS bij bestaande actoren;
1.b. het verdiepen van het debat over IS;
1.c. het verwerven van steun voor initiatieven bij (nieuwe) actoren.

2. De maatschappelijke oriëntatie is voldoende als:
2.a. de organisatie laat zien dat twee tot drie (nieuwe) actoren een bijdrage 

leveren aan de vermaatschappelijking van OS/IS.
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3.3.3 De zichtbaarheid van de resultaten
Hier wordt aangegeven op welke wijze u de resultaten zichtbaar zal maken in de 
komende periode. De resultaten zijn (zie ook de toelichting bij 3.2.1):
- Input: de mate waarin de voorspelde bijdragen van andere actoren worden

gerealiseerd.
- Output: de capaciteiten van de partnerorganisaties die in samenwerking met de 

MFS-organisatie worden opgebouwd.
- Outcome: de capaciteiten van de doelgroepen die in samenwerking met de 

partnerorganisaties worden opgebouwd.
- Effect: de baten die door de doelgroep(en) worden gerealiseerd.
- Duurzaamheid: de mate waarin partners en doelgroepen in staat zijn zelfstandig

resultaten te blijven behalen.

In deze paragraaf gaat het om de belangrijkste (groepen van) indicatoren die samen 
een beeld geven van de realisatie van de beoogde resultaten en de onderliggende 
aannames van het programma. Dit zijn de sleutelindicatoren (Key Performance 
Indicators of KPI’s) van het programma. 

Eisen aan de aanvragen
U levert een samenvatting van het monitoring protocol waarin u voor ieder 
programma laat zien dat:
1. de sleutelindicatoren een redelijk beeld geven van de realisatie van de beoogde

resultaten en de onderliggende aannames van het programma;
2. de voorspelde resultaten waarvoor subsidie wordt aangevraagd, worden 

geverifieerd en zichtbaar gemaakt binnen een vooraf door de actoren in de keten 
overeengekomen tijdspanne;

3. de actoren in de keten de sleutelindicatoren tegen redelijke kosten kunnen 
vaststellen en communiceren.
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4. DE KWALITEIT VAN DE BEDRIJFSVOERING

Om de kwaliteit van de bedrijfsvoering aan te tonen moet u laten zien dat zowel het 
primaire proces als de ondersteunende processen in voldoende mate worden beheerst. 
In dit hoofdstuk worden deze eisen verder geoperationaliseerd. De beheersing van het 
primaire proces wordt gemeten aan de kwaliteit van de volgende aspecten: 
- de kwaliteit van het track record;
- de planmatigheid van de organisatie;
- de kwaliteit van het partnerbeleid;
- de zichtbaarheid van de prestaties in de keten;
- het lerend vermogen in de keten;
- de doelmatigheid van de organisatie;
- de kwaliteit van de administratieve organisatie;
- de kwaliteit van de samenwerkingsrelaties;
- de maatschappelijke oriëntatie van de organisatie;
- de mate van innovatiegericht leren.
In de volgende paragrafen worden deze aspecten verder uitgewerkt.

4.1 De kwaliteit van het track record

Uw track record bestaat uit de prestaties die uw organisatie en uw partners in het 
verleden hebben behaald. Dit geeft een indicatie voor de realiseerbaarheid de plannen 
die u indient. Daartoe geeft u inzicht in de resultaten die in de afgelopen periode zijn 
behaald, afgezet tegen de doelen die u in de betreffende planperiode heeft gesteld.

Bij het beoordelen van het track record wordt gekeken naar de prestaties van de 
actoren in de gehele keten. Deze actoren zijn achtereenvolgens: 
- uw eigen organisatie;
- de partners met wie u samenwerkt;
- de doelgroepen die zijn bereikt. 
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De resultaten van het programma splitst u uit voor de interventiestrategieën DAB, MO 
en BB, zodat de samenhang van de resultaten en de eventuele wisselwerking zichtbaar 
kunnen worden. 

Schema voor een track record van MFS-programma’s
Resultaten in de keten

Output niveau Outcome niveau Effect niveau

Interventie-
strategie

MFS-organisatie: de 
ontwikkelde capaciteit i.s.m. 
de partners

Partnerorganisatie: de 
ontwikkelde capaciteit i.s.m. 
de doelgroep

Doelgroep: baten 
gerealiseerd door de 
doelgroep

Capaciteit om DAB-
initiatieven te ontplooien
Bereik: # partners
Doel 2006

Capaciteit van armen om 
armoede te bestrijden 
Bereik: # armen
Doel 2006

DAB-
indicator

Realisatie 2005 Realisatie 2005

De armen: baten die 
zij realiseren met de 
verworven 
capaciteiten

Capaciteit om MO-initiatieven 
te ontplooien
Bereik: # partners
Doel 2006

Capaciteit van MMV-
organisaties om verbeteringen 
op gang te krijgen.
Bereik: # MMV-organisaties

MO-
indicator

Realisatie 2005 Realisatie 2005

MMV-organisaties: 
de verbeteringen in 
de maatschappij die 
zij realiseren

Capaciteit om BB-initiatieven 
te ontplooien 
Bereik: # partners
Doel 2006

Capaciteit van leiders om 
beleidsverbetering op gang te 
krijgen.
Bereik: (#) leiders*

BB-
indicator

Realisatie 2005 Realisatie 2005

De leiders: de 
verbeteringen in de 
beleidsomgeving die 
zij realiseren

* Het gaat niet zozeer om het aantal leiders dat wordt bereikt maar om het belang en het gewicht van de leiders die 
zijn bereikt.
NB: dit schema illustreert de gedachtegang van de commissie. U hoeft geen informatie in de vorm van een schema 
aan te leveren.

Toelichting op het schema
Horizontaal in het schema staat een vereenvoudigde weergave van de keten:
- Op output niveau staan de resultaten van uw organisatie: de capaciteiten van de 

partnerorganisatie die nodig zijn om de diensten aan de doelgroep te leveren. De 
capaciteiten komen tot stand door de gezamenlijke inzet van uw organisatie en uw 
partners.

- Op outcome niveau staan de resultaten van uw partners: de capaciteiten van de 
doelgroep die nodig zijn om de baten te realiseren. De capaciteiten komen door 
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middel van de gezamenlijke inzet van de partnerorganisatie en de doelgroep tot 
stand.

- Op effectniveau staan de baten die de doelgroep vanwege het programma heeft 
gerealiseerd. Op dit niveau formuleert uw organisatie de programmadoelen.

Hierbij geldt dat de doelgroep voor iedere interventiestrategie verschillend is (zie 
toelichting 3.1.1): 
- De uiteindelijke doelgroep van de interventiestrategie DAB bestaat uit de in 

armoede levende mensen.
- De uiteindelijke doelgroep van de interventiestrategie MO bestaat uit de 

organisaties van het MMV.
- De uiteindelijke doelgroep van de interventiestrategie BB bestaat uit de leiders en 

beleidsmakers van samenleving op allerlei niveaus.

Voor de goede orde: het is geen eis dat uw track record resultaten aantoont op alle drie 
de strategieën als die niet waren voorzien. Vooral kleinere aanvragers concentreren 
zich vaak met succes op een of twee interventiestrategieën.

Eisen aan de aanvragen
Een track record wordt opgesteld voor ieder programma waarvoor in een vorige 
periode subsidie is ontvangen. Het voldoet aan de volgende eisen:
1. Input: het maakt duidelijk in welke mate de beoogde bijdragen van andere actoren 

en/of financiers dan DGIS zijn gerealiseerd.
2. Output: het maakt duidelijk in welke mate de eerder voorspelde resultaten van uw 

organisatie gerealiseerd zijn.
3. Outcome: het maakt duidelijk in welke mate de eerder voorspelde resultaten van 

de partnerorganisaties gerealiseerd zijn. 
4. Effect/impact: het bevat voorbeelden van effecten en impact die door de doelgroep 

of de partners zijn gerapporteerd en die aannemelijk maken dat de voorspelde 
baten door de doelgroepen gerealiseerd worden.

5. Duurzaamheid: een kwalitatieve analyse maakt plausibel dat:
5.a. de beoogde duurzaamheid wordt gerealiseerd;
5.b. de interventieniveaus elkaar positief hebben beïnvloed.
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Extra eis aan grote aanvragen
6. Het track record bevat voorbeelden van effect en impact die onafhankelijk zijn 

getoetst en wetenschappelijk worden onderbouwd.

4.2 De planmatigheid van de organisatie

De planmatigheid van de organisatie wordt bepaald door de mate waarin de 
organisatie is ingericht op resultaatgericht werken en in staat is om te gaan met 
afwijkingen. Dit is zichtbaar in het Meerjarig Strategisch Plan (MJSP) en/of het 
bedrijfsplan en/of de jaarplannen van de afgelopen planperiode van uw programma. 

Eisen aan de aanvragen
Uw primaire proces is planmatig georganiseerd als u per programma de volgende 
stellingen aannemelijk maakt: 
1. Het laatste jaarplan sluit goed aan bij het geldende MJSP.
2. De leerpunten worden meegenomen in het volgende jaar.
3. De doelen zijn helder geformuleerd.
4. Er is sprake van een duidelijke prioriteitenstelling in het jaarplan.

Extra eis aan grote aanvragen
5. Sinds het begin van de planperiode is stapsgewijs gewerkt aan de realisatie van de 

doelen die destijds voor 2005 werden voorspeld.

4.3 De kwaliteit van het partnerbeleid

Uw partners in het Zuiden staan in contact met de doelgroepen en verrichten een groot 
deel van het werk. Of u nu honderden partners heeft of slechts een handvol: ze zijn 
altijd de sleutel tot succes. Goed partnerbeleid wordt gekenmerkt door consequent het 
principe van goed donorschap toe te passen. Begrippen als wederkerigheid en 
‘ownership’ nemen hierbij een belangrijke plaats in. 

Eisen aan de aanvragen
De kwaliteit van uw partnerbeleid toont u aan door de volgende stellingen 
aannemelijk te maken:
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1. Zij hebben een structurele invloed op de strategische besluitvorming.
2. Zij sturen het programma mede aan.
3. De selectie van partners spoort met de doelen van het programma.
4. De partnerrelatie is gericht op de zelfstandigheid van de partners.

Extra eisen aan grote aanvragen
5. De partnerrelatie is evalueerbaar en gericht op wederkerigheid.
6. De doelstellingen van het partnerbeleid van de lopende subsidieperiode zijn 

gerealiseerd.

4.4 De zichtbaarheid van de prestaties in de keten

De zichtbaarheid van de prestaties in de keten is van groot belang omdat het de MFS-
organisaties en hun partners in staat stelt verantwoording af te leggen over de 
doelmatigheid van de besteding van de middelen en zicht te krijgen op mogelijkheden 
die te verbeteren. De zichtbaarheid van de prestaties wordt bepaald door de mate 
waarin de actoren in de keten in staat zijn hun planning en monitoring systemen op 
elkaar af te stemmen. Als MFS-organisatie staat u aan het begin van de keten(s) en 
organiseert u het planning- en monitoring systeem dat tot doel heeft de resultaten van 
het werk zichtbaar en beheersbaar te maken.

Eisen aan de aanvragen
U toont aan dat u de prestaties in de keten voldoende zichtbaar maakt als u de 
volgende stellingen aannemelijk kunt maken: 
1. Afspraken over de te behalen resultaten en de wijze van rapporteren worden 

voorafgaand aan de overdracht van middelen gemaakt.
2. De afgesproken resultaten worden uitgesplitst in de keten door onderscheid te 

maken tussen de output van de MFS-organisatie (capaciteitsopbouw enz.), de 
outcome (diensten voor de doelgroep) die door de partners verderop in de keten 
wordt gerealiseerd en het effect ofwel de baten voor de doelgroep.

3. De prestaties worden uitgesplitst voor ieder van de interventiestrategieën.
4. De betrouwbaarheid van de partnerrapportages is gewaarborgd.
5. De resultaten worden gebruikt om te sturen op de doelmatigheid.
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Extra eisen aan grote aanvragen
Naast bovenstaande criteria moeten grote aanvragen ook aantonen dat de 
projectcyclus voldoende is beheerst. Dit doet u door aannemelijk te maken dat:
6. de kwaliteitseisen waaraan de projecten in iedere fase moeten voldoen eenduidig 

en geformaliseerd zijn;
7. de besluitvorming over de financiering van een project is gekoppeld aan de 

kwaliteitseisen voor iedere fase;
8. de afspraken over de rapportage geformaliseerd en onderdeel van de 

besluitvorming over de toewijzing van middelen zijn.

4.5 Het lerend vermogen in de keten

Het lerend vermogen in de keten is van belang om de doeltreffendheid van de 
interventies te verbeteren, maar ook om vernieuwingen te identificeren en uit te 
proberen. Het lerend vermogen wordt bepaald door de mate waarin de actoren in de 
keten in staat zijn hun evaluaties op elkaar af te stemmen zodat er een meerwaarde 
ontstaat. De MFS-organisatie die aan het begin van de keten staat, is in staat deze 
evaluatiefunctie in te richten.3

Eisen aan de aanvragen
U toont aan dat het lerend vermogen in de keten voldoende is ontwikkeld als u de 
volgende stellingen aannemelijk kunt maken:
1. Periodieke evaluaties van de partnerinterventies dienen om problemen, kansen en 

mogelijke (nieuwe) oplossingen te identificeren. De inzichten van de betrokkenen 
in de keten worden door onafhankelijke waarnemers geverifieerd. 

2. Nieuwe kennis en/of toepassingen worden door actoren binnen de keten 
uitgewisseld en overgedragen, waardoor verbeteringen of vernieuwingen ontstaan.

3. Kennisuitwisseling met actoren buiten de keten leidt tot nieuwe initiatieven waar 
betrokkenen in de keten baat bij hebben. 

Extra eisen aan grote aanvragen

  
3 De score op het aspect ‘zichtbaarheid van de prestaties’ is maatgevend voor de maximale score op 
lerend vermogen.
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4. Kennisuitwisseling tussen de verschillende ketens leidt tot nieuwe initiatieven 
(linking and learning).

5. Periodieke en wetenschappelijke, onderbouwde toetsing van de aannames van de 
programma’s levert input voor nieuw beleid.

4.6 De doelmatigheid van de MFS-organisatie

Dit aspect beoordeelt in hoeverre de bedrijfsvoering van uw organisatie gericht is op 
een doelmatige levering van de gevraagde prestaties en in hoeverre dit streven is 
geïntegreerd in de bedrijfsvoering. Doelmatig betekent hier: het leveren van een zo 
goed mogelijke prestatie op de meest economische wijze (dit is niet noodzakelijk de 
zuinigste wijze). 

Eisen aan de aanvragen
1. Het management stuurt met behulp van kengetallen en targets op de doelmatigheid 

van de interne werkprocessen.
2. Het leiderschap van de organisatie stelt de prioriteiten voor de verbetering van de 

doelmatigheid van de organisatie.

Extra eisen aan grote aanvragen
3. Voor organisaties die een doelmatigheidsaudit hebben gedaan: de acties die zijn 

ondernomen op de verbeterpunten uit de doelmatigheidsaudit verbeterden de 
doelmatigheid.

4. Voor organisaties die geen doelmatigheidsaudit hebben gedaan: de acties die in de 
afgelopen periode zijn ondernomen, verbeterden de doelmatigheid.

4.7 De kwaliteit van de administratieve organisatie

U geeft aan in welke mate u uw financiële en administratieve processen onder 
controle heeft en in staat bent rekenschap af te leggen over de besteding van de 
middelen. 

Eisen aan de aanvragen
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U dient aan te tonen dat uw organisatie voldoet aan de eisen die worden gesteld in het 
geldende Financieel Reglement:
1. De financiële controle van de partners is conform de bedrijfsnormen en het 

Financieel Reglement. 
2. De geplande budgetten zijn betrouwbaar.
3. De inhoudelijke en financiële rapportage is naar behoren en op tijd.

4.8 De kwaliteit van de samenwerkingsrelaties

De kwaliteit van de samenwerkingsrelaties wordt bepaald door de mate waarin uw 
organisatie in staat is om relevante actoren in de omgeving effectief in te zetten voor 
de verwezenlijking van uw doelen. Het gaat hierbij om relaties met andere MMV-
organisaties, bedrijven, publiek, donoren en overheden, waarbij geen sprake is van 
onderaannemerschap of het doorsluizen van fondsen. Deze relaties dienen strategisch 
van aard te zijn en kunnen zowel Noord-Noord, Noord-Zuid als Zuid-Zuid 
samenwerking betreffen. Met betrekking tot de kwaliteit van de 
samenwerkingsrelaties zijn alleen organisaties waarmee een min of meer vast 
samenwerkingsverband bestaat van belang. 

Eisen aan de aanvragen
Uw samenwerkingsrelaties worden als voldoende gekwalificeerd wanneer u kunt 
aantonen dat in uw netwerk:
1. drie soorten actoren een aantoonbare bijdrage aan de uitvoering van het 

programma in het MMV leveren;
2. een bijdrage aan de complementariteit met het Nederlandse bilaterale kanaal 

geleverd wordt.

Extra eisen aan grote aanvragen
U dient aan te tonen dat uw netwerk:
3. meer dan vijf actoren in binnen- en buitenland heeft;
4. in de afgelopen drie jaar met meerdere actoren is toegenomen. 
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4.9 De maatschappelijke oriëntatie van de organisatie

De maatschappelijke oriëntatie van uw organisatie wordt bepaald door
de mate waarin u een bijdrage levert aan de participatie van een breed scala van 
actoren in het inzichtelijk maken binnen de Nederlandse samenleving van de 
implicaties van global issues en de aanpak van armoedebestrijding. Met ‘een breed 
scala van actoren’ worden de actoren bedoeld buiten het traditionele OS-domein, zoals 
het bedrijfsleven, de welzijnsector, consumentenorganisaties, enz.

Eisen aan de aanvragen
1. Een organisatie met een brede maatschappelijke oriëntatie slaagt er in:

1.a. het debat over OS/IS bij bestaande actoren te vernieuwen;
1.b. het debat over IS te verdiepen;
1.c. steun te verwerven voor initiatieven bij (nieuwe) actoren.

2. De maatschappelijke oriëntatie is voldoende als de organisatie laat zien dat:
2.a. zij met twee maatschappelijke groepen (bedrijfsleven, de welzijnsector, 

consumentenorganisaties, gemeenten, jongeren, enz.) een bijdrage heeft 
geleverd in termen van betrokkenheid bij OS/IS.

Extra eisen aan grote aanvragen
De maatschappelijke oriëntatie is voldoende als de organisatie:
3. met drie tot vijf maatschappelijke groepen een bijdrage aan de betrokkenheid heeft 

geleverd;
4. nieuwe doelgroepen bij het debat heeft betrokken;
5. de vermaatschappelijking een toegevoegde waarde heeft voor de betrokkenen en 

uw organisatie.

4.10 De mate van innovatiegericht leren 

Een organisatie die goed leert en innoveert heeft zich een aantal 
organisatievaardigheden eigen gemaakt die haar onderscheidt van een organisatie die 
minder dat goed kan. Deze paragraaf heeft tot doel zicht te krijgen op de mate waarin 
innovatiegericht leren is opgenomen in de bedrijfsvoering. 



27

Een organisatie leert en innoveert goed als zij:
- voldoende materiedeskundigheid en vakkennis verwerft en behoudt om het werk 

te doen en de doelen te realiseren, nu en in de naaste toekomst;
- in staat is problemen op te lossen met de vakkennis die zij heeft. Dit is vooral van 

belang als de organisatie in een nieuwe, weinig vertrouwde omgeving moet 
opereren;

- teams en organisatieafdelingen in staat stelt hun eigen kennisontwikkeling te 
optimaliseren en er nieuwe wegen ontdekt worden om kennis beter te delen en te 
benutten. De sterktes en zwaktes van de organisatie worden onderkend. De 
zwaktes worden aangepakt;

- toegang krijgt tot complementaire kennis bij kennisinstellingen en andere 
netwerken en aangeeft wat ze doet om dat voor elkaar te krijgen;

- teams en medewerkers in staat stelt innovatiegericht te werken (creatieve onrust) 
zodat nieuwe paden en uitdagingen worden aangegaan. Tegelijkertijd zorgt de 
organisatie voor voldoende rust en stabiliteit waardoor inhoudelijke 
vernieuwingen kunnen worden doorgevoerd. 

Eisen aan de aanvragen
Innovatiegericht leren voldoende in de bedrijfsvoering opgenomen als de organisatie:
1. voor tenminste drie van de vijf organisatievaardigheden een beargumenteerde 

aanpak geeft.

Extra eis aan grote aanvragen
2. De organisatie laat op alle organisatievaardigheden een samenhangende en 

beargumenteerde aanpak zien.
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BIJLAGE DE STRUCTUUR VAN HET BEOORDELINGSKADER MFS

Voorsteltoets Cijfer Gewicht Organisatietoets Cijfer Gewicht
De relevantie van de visie
De consistentie van de strategische analyse 1 tot 10 1 De kwaliteit van het track record 1 tot 10 2
De beleidsrelevantie van de visie 1 tot 10 1 De planmatigheid van de organisatie 1 tot 10 1
Het partnerbeleid 1 tot 10 2 De kwaliteit van het partnerbeleid 1 tot 10 1
De samenhang van de programmadoelen De zichtbaarheid van de prestaties in de keten 1 tot 10 1
De logica van het programma 1 tot 10 1 Het leervermogen in de keten 1 tot 10 1
De concreetheid van de taakstelling 1 tot 10 1 De doelmatigheid van de organisatie 1
De doelmatigheid van het programma 1 tot 10 2 Rekenschap afleggen 1 tot 10 1
Duurzaamheid 1 tot 10 1 De kwaliteit van de samenwerkingsrelaties 1 tot 10 1

De passendheid van de aanpak
De maatschappelijke oriëntatie van de 
organisatie 1 tot 10 1

De verwachte meerwaarde van de vernieuwende 
elementen 1 tot 10 2 De mate van innovatiegericht leren 1 tot 10 1
De maatschappelijke oriëntatie van het voorstel 1 tot 10 1
De zichtbaarheid van de resultaten 1 tot 10 1

Gemiddeld rapportcijfer voor het voorstel (V) 1 tot 10 2
Gemiddeld rapportcijfer voor de 
organisatie (O) 1 tot 10 1
Minimumscore O-toets: 65% van de punten
(uitgezonderd jonge organisaties zonder track 
record)

Cijfer voor toewijzing (T)= 2/3 V x 1/3 O


