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Organisatorische voorwaarden  

- Aanvragen staan open voor organisaties in zorg- en 

dienstverlening binnen het sociaal- maatschappelijke 

domein die werkzaam zijn in de regio Gooi- en 

Vechtstreek.   

- Een aanvraag kan slechts betrekking hebben op één 

project. 

- Alleen aanvragen die worden ingediend conform de 

procedure zoals beschreven op de website van het 

mr. Roelsefonds worden in behandeling genomen.  

 

Inhoudelijke criteria en voorwaarden 

- Het project levert een aantoonbare meerwaarde op 

en komt cliënten en/of personeel direct ten goede.  

Deze meerwaarde betreft altijd een verbetering van de kwaliteit van de directe zorg en 

dienstverlening en/of van de directe bedrijfsvoering van de zorg en dienstverlening met als doel 

het verhogen van het levensgeluk en/of de kwaliteit van leven van mensen die afhankelijk zijn 

van (langdurige) zorg. 

- Het project levert een aantoonbare meerwaarde op voor de cliënten en/of personeel van de 

betrokken organisatie.  

Deze meerwaarde betreft altijd: 

o  Een verbetering van de kwaliteit van de directe zorg en dienstverlening 

o  Een verbetering van de kwaliteit en/of van de directe bedrijfsvoering, van de zorg en 

dienstverlening  

Het uiteindelijke doel hiervan is altijd het verhogen van het levensgeluk en/of de kwaliteit van 

leven van mensen die afhankelijk zijn van (langdurige) zorg. 

- Wanneer meer aanvragen worden ontvangen in een jaar dan het beschikbare budget, dan krijgen 

innovatieve projecten voorrang. Dit kunnen projecten zijn gericht op technische, proces en/ of 

sociale innovaties op diverse terreinen in de zorg- en dienstverlening. 

- Het project dient voldoende concreet te worden omschreven (doel, doelgroep, aard/inhoud 

project, innovatief karakter, meerwaarde voor kwaliteit van zorg of bedrijfsvoering).  

- Inhoud en opzet van het project moeten voldoende kwaliteit hebben. Daarbij wordt gekeken 

naar zaken als: voldoende concretisering, praktische haalbaarheid en kosten/baten.  

- Het project moet voldoende inbedding en draagvlak binnen de organisatie hebben. 

- Er dient een onderbouwing plaats te vinden hoe het project bijdraagt aan verbetering van 

kwaliteit van leven.  

Financiële criteria en voorwaarden 

- Het fonds wil nadrukkelijk aanvullend zijn op de reguliere activiteiten en bedrijfsvoering van de 

organisatie(s) die een aanvraag indienen. Dat betekent dat het fonds uitsluitend initiatieven 

ondersteunt die niet uit een reguliere financieringsstroom kunnen worden gefinancierd. Het gaat 
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dan bijvoorbeeld om extra voorzieningen die de kwaliteit van leven en het welbevinden van de 

cliënten kunnen bevorderen.  

- Bij het project dient een goed onderbouwde en gespecificeerde begroting te worden gevoegd, 

evenals een overzicht van de beoogde dekking van de kosten (dekkingsplan). In de begroting 

dienen de personele kosten (inclusief de gebruikte uurtarieven) en materiële kosten te zijn 

opgenomen. Het dekkingsplan moet een overzicht bevatten van alle instanties waarbij een 

aanvraag voor een financiële bijdrage is ingediend en de bedragen die zijn aangevraagd. U dient 

hierbij ook aan te geven welk bedrag is toegezegd. 

- De aanvragende organisatie dient bij voorkeur een eigen (financiële) bijdrage aan het project te 

doen. 

- De instelling moet na afloop van het project in staat zijn het initiatief zelf voort te zetten c.q. de 

exploitatie ervan te financieren. 

Verantwoording en communicatie 

- Na afloop worden de resultaten en ‘lessons learned’ gedeeld.  

- Na afloop van het project dient de organisatie inhoudelijk en financieel verantwoording af te 

leggen aan het fonds. 

- Het fonds publiceert op de website aan welke projecten en organisaties een bijdrage is 

toegekend. Per project wordt op de website vermeld aan welke organisaties een bijdrage is 

toegekend. In een korte samenvatting worden de ervaringen gedeeld op de website. Bij het 

project worden de contactgegevens van de aanvragende organisatie vermeld.  

 

Uitgesloten van financiële bijdrage zijn: 

- Projecten met een expliciet politiek of religieus karakter; 

- Projecten die al gestart of uitgevoerd zijn; 

- Meerjarige projecten 


