
 

 

 

Reglement vernieuwende initiatieven 

Kom op tegen Kanker 

1. Doel 

Zorg- en onderzoeksinitiatieven steunen die vernieuwend zijn en bijdragen tot een betere 

levenskwaliteit van (ex-)kankerpatiënten en/of hun directe omgeving. Kom op tegen Kanker voorziet 

in additionele financiering: ofwel mag er voor het project geen financiering beschikbaar worden 

gesteld door een andere instantie, de overheid in de eerste plaats, ofwel is de eventuele financiering 

onvoldoende. Cofinanciering kan wel. De vernieuwende initiatieven kunnen zowel betrekking 

hebben op (de brede implementatie van) zorg aan (ex-)kankerpatiënten en/of hun directe omgeving 

als op onderzoek dat een meerwaarde creëert voor deze zorg. 

 

2. Criteria 

2.1 Het project moet een zorg- en/of onderzoeksproject zijn 

De financiering voor vernieuwende initiatieven richt zich enerzijds op projecten die een bepaalde 

(vernieuwing, verbetering van) zorg wensen te ontwikkelen en/of te verspreiden. Anderzijds komen 

onderzoeksprojecten in aanmerking. Een combinatie van zorg en onderzoek behoort eveneens tot de 

mogelijkheden. 

 

2.2. Het project moet bijdragen tot een betere levenskwaliteit van de (ex-)kankerpatiënt 

Het is de missie van Kom op tegen Kanker om de levenskwaliteit van de (ex-)kankerpatiënt en zijn 

directe omgeving te helpen verbeteren. Zonder een definitie van levenskwaliteit naar voren te willen 

schuiven, is het de overtuiging van Kom op tegen Kanker dat de (verbetering van de) levenskwaliteit 

van (ex-)kankerpatiënten niet alleen betrekking heeft op een kwaliteitsvolle medische behandeling, 

maar ook onlosmakelijk verbonden is met de mate waarin de psychosociale en sociale rechten van 

de (ex-)kankerpatiënt gerealiseerd worden. Die rechten bakenen dan ook meteen inhoudelijk het 

terrein af waarop het project dient te focussen om in aanmerking te komen voor financiering1. 

 

Het voorgestelde project moet erop gericht zijn deze rechten te (helpen) realiseren en moet dus 

tegemoetkomen aan (een of meerdere van) de noden die erin vervat zitten: 

 

2.2.1. Psychosociale zorg op maat: inspelen op psychosociale noden  

Elke patiënt heeft recht op kwaliteitsvolle zorg. Kwaliteitsvolle zorg veronderstelt niet alleen 

degelijke medische zorg, maar speelt ook in op de psychosociale noden van de (ex-)kankerpatiënt. 

Tot deze noden rekenen we onder meer, maar niet uitsluitend:  

- een luisterend oor bij professionele en vrijwillige hulpverleners 

- professionele psychologische begeleiding 

                                                           
1 Voor een volledige beschrijving zie ‘Charter van de psychosociale rechten van de (ex-)kankerpatiënt’ 
(http://www.komoptegenkanker.be/sites/kotk/files/charterpsychosocialerechten.pdf) 
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- spirituele bijstand 

- contact met lotgenoten 

- ondersteuning bij communicatie over zijn ziekte en behandeling 

- zelfbeschikking en zelfredzaamheid: eigen en vrije keuzes kunnen maken  

- informatie over de ziekte, over de evolutie van de gezondheidstoestand, over de 

behandelingsmogelijkheden, over mogelijkheden om te participeren aan klinisch onderzoek, over 

mogelijkheden voor aanvullende behandelingen 

- continuïteit van zorg: psychosociale zorg in elke fase van de ziekte 

 

2.2.2. Paramedische zorg: inspelen op (para)medische noden 

Uiteraard heeft elke kankerpatiënt ook recht op een kwaliteitsvolle medische behandeling. Projecten 

die (para)medische aspecten van de behandeling tegen kanker betrekken in de beoogde zorg en/of 

het beoogde onderzoek, komen dan ook in aanmerking voor betoelaging, alsook projecten met het 

accent op paramedische zorg. Dit echter op voorwaarde dat er een verband kan worden aangetoond 

met de (verbetering van) de levenskwaliteit van de (ex-)patiënt. Het gaat hierbij onder meer, maar 

niet uitsluitend over: 

-optimale pijnbestrijding en comfortzorg 

- revalidatie 

- voeding 

 

Projecten die medisch-oncologisch van aard zijn, worden echter niet gefinancierd binnen dit 

subsidiekanaal. Hieronder wordt zowel fundamenteel kankeronderzoek2 als toegepast 

(translationeel, klinisch) onderzoek3 verstaan. Kom op tegen Kanker heeft hiervoor aparte 

financieringsmogelijkheden4. 

 

2.2.3. Maatschappelijk welzijn: inspelen op sociale noden 

Elke (ex-)kankerpatiënt heeft naast psychosociale en (para)medische noden een rits aan eerder 

maatschappelijke of sociale noden die, indien ze in voldoende mate vervuld worden, bijdragen tot 

zijn levenskwaliteit. Het gaat onder meer over: 

- voortzetting of hervatting van werk na kanker 

- aangepaste herscholing 

- aangepaste sociale voorzieningen 

- objectieve en waardige behandeling door verzekeringsmaatschappijen 

- recht op onderwijs  

- recht op vakantie 

                                                           
2 Dit omvat onder meer: onderzoek naar oorzaken, pathogenese en biologie van kanker; onderzoek naar basale 
mechanismen die manipulatie van kankercellen in principe mogelijk maken; onderzoek naar basisprincipes van 
kankerpreventie; ontwikkeling van (onderzoeks)technologie voor kankeronderzoek, preventie en behandeling 
van patiënten met kanker. 
3 Dit omvat onder meer: vertaling van kennis naar diagnostiek en behandelingsmogelijkheden; experimenteel 
dierenonderzoek voor de ontwikkeling van nieuwe behandelingsvormen; ontwikkeling van betere methoden 
en technieken om effecten van behandelingen te valideren; onderzoek naar de (primaire en secundaire) 
preventie van kanker. 
4 Zie hiervoor de beurzen Emmanuel Vanderschueren en de biomedische onderzoeksprojecten 
(http://www.komoptegenkanker.be/onderzoek/biomedisch-onderzoek) 
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2.2.4. Eigen accenten van Kom op tegen Kanker  

Kom op tegen Kanker streeft haar algemene missie na door zich concrete doelstellingen te stellen op 

korte en middellange termijn in het strategisch vijfjarenplan5. Die specifieke aandachtspunten krijgen 

ook hun weerslag in het bestedingsbeleid. Projecten die inspelen op een of meerdere (aspecten van) 

van deze doelstellingen worden aangemoedigd, al is het in het geheel geen vereiste voor 

betoelaging. 

 

Accenten in het huidige vijfjarenplan zijn onder meer: 

- transmurale zorg: aansluiting van de zorg in het ziekenhuis op de zorg in de thuissituatie, 

continuïteit in de zorg 

- kwetsbare doelgroepen: ouderen, jongeren, allochtonen, alleenstaanden 

 

2.3. Het project moet vernieuwend zijn  

Vernieuwend wil zeggen dat het project iets nieuws introduceert of het bestaande substantieel 

verbetert. Het kan zowel gaan om:  

 de introductie of verspreiding van nieuwe/verbeterde vormen van zorg die inspelen op een 

reële nood  

 onderzoek met als doel nieuwe/meer diepgaande kennis te verwerven over een materie die 

een aantoonbare meerwaarde biedt voor de levenskwaliteit van de (ex-)kankerpatiënt.  

 onderzoek met als doel nieuwe vormen van zorg te ontwikkelen en te valideren 

Beide projectvormen – onderzoek en zorg – kunnen gecombineerd worden.  

 

Initiatieven die tot de reguliere zorg6 aan kankerpatiënten behoren, zijn per definitie niet 

vernieuwend. Projecten waarvoor voldoende reguliere (overheids)middelen voorhanden zijn, komen 

evenmin in aanmerking.  

 

Precies wegens het vernieuwend karakter van de projecten is de betoelaging beperkt in de tijd. Kom 

op tegen Kanker streeft naar een structurele verbetering van de zorg voor (ex-)kankerpatiënten. 

Specifiek voor zorgprojecten wil dit zeggen dat er op termijn naar gestreefd moet worden om via 

andere financieringskanalen het project een duurzaam karakter te geven.  

 

2.4. Het projectidee moet breed toepasbaar zijn 

Kom op tegen Kanker streeft ernaar voor zo veel mogelijk (ex-)kankerpatiënten een verbetering van 

de levenskwaliteit te bieden. Dit wil echter niet zeggen dat kleinschalige projecten met een beperkte 

draagwijdte niet voor betoelaging in aanmerking komen. Het wil wel zeggen dat de voorkeur uitgaat 

naar projecten waarvan het projectidee (model/concept/kennis) in principe toepasbaar is in de hele 

zorgsector. Projecten die de doelmatigheid nagaan van een bepaald model, concept of bepaalde zorg 

(‘proof of concept’-studie, haalbaarheidsstudies) komen eveneens in aanmerking als aanloop naar 

een implementatieproject (zie verder). 

                                                           
5 Meer uitleg over het vijfjarenplan is beschikbaar op http://www.komoptegenkanker.be/onze-organisatie-
missie  
6 Onder reguliere zorg wordt de zorg verstaan waarvoor binnen de reguliere subsidiekanalen, de overheid in de 
eerste plaats, financiering beschikbaar is. 
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Afhankelijk van het type project (zie verder) wordt expliciet als voorwaarde gesteld dat het 

model/concept ter beschikking wordt gesteld van de gehele sector en/of dat er concrete stappen 

worden ondernomen in het kader van het project om het model/concept breed te implementeren in 

de zorgsector.  

 

Los van het projecttype moet de aanvrager steeds bereid zijn te participeren aan initiatieven die tot 

doel hebben het model/concept/de kennis van het betoelaagde project verder uit te dragen naar de 

gehele sector. 

 

2.5. Voor het project mag geen andere (reguliere) financiering voorhanden zijn (of deze moet 

onvoldoende zijn) 

Kom op tegen Kanker biedt additionele financiering, d.w.z. dat ze niet in de plaats treedt van andere 

mogelijke financiers, maar aanvullend werkt. Projecten die voor financiering in aanmerking komen bij 

een andere organisatie (IWT, Flanders Care, FWO, Iminds, KBS …) of bij de overheid (o.m. Nationaal 

Kankerplan) komen in principe niet in aanmerking voor betoelaging.  

Kom op tegen Kanker kan wel cofinancieren indien de beschikbare middelen ontoereikend blijken, op 

voorwaarde dat de bijkomende financiering noodzakelijk is voor de kwaliteitsvolle realisatie van het 

project. 

 

Kom op tegen Kanker voorziet niet in structurele financiering. Projecten die een duurzaam karakter 

hebben, worden aangemoedigd alternatieve financiers, waaronder de overheid, aan te spreken. 

 

3. Soorten projecten 

Naargelang het opzet en de schaalgrootte van het project maken we volgend onderscheid: 

 Innoverende zorgprojecten binnen de eigen instelling/eigen regio  

o Zonder onderzoeksluik 

o Met onderzoeksluik  

 Pilootprojecten Vlaanderen 

o Innoverende onderzoeksprojecten  

o Implementatieprojecten 

o Onderzoeksprojecten met doctoraatsfinaliteit 

 Callgestuurde projecten 
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3.1. Innoverende zorgprojecten, al dan niet met onderzoeksluik 

3.1.1. Wat? 

Het project beoogt zorgvernieuwing binnen de eigen instelling of de eigen regio. Vernieuwing kan 

betekenen dat er nieuw aanbod wordt voorgesteld dat een specifieke nood lenigt in aanvulling op de 

bestaande zorg, maar het kan ook een substantiële kwaliteitsverbetering inhouden van het 

bestaande aanbod. 

Het project kan een onderzoeksluik inhouden waarbij wordt nagegaan of de geïmplementeerde zorg 

het beoogde effect teweegbrengt, of er een verbetering optreedt door introductie van de 

(ver)nieuw(d)e zorg. Dit onderzoek is als dusdanig zo sterk gebonden aan de instelling/regio waar de 

zorgvernieuwing werd geïntroduceerd dat de resultaten niet zonder meer veralgemeend kunnen 

worden. Het kan wel aanleiding geven tot een pilootproject op Vlaams niveau ter validatie van de 

zorginnovatie (zie verder 3.2.1). 

 

3.1.2.Wie kan aanvragen? 

Onderzoeks- en/of zorgorganisaties/instellingen met rechtspersoonlijkheid zonder een commercieel 

doel kunnen een projectaanvraag indienen. Bovendien moet het werkterrein van de organisatie zich 

op Vlaams grondgebied bevinden. 

Instellingen die zich niet in het Vlaams Gewest bevinden, kunnen als partner fungeren in een project, 

maar worden in principe niet betoelaagd tenzij hier expliciete toestemming voor gegeven is door de 

Psychosociale Commissie. Het initiatief, de planning, coördinatie en opvolging van het project liggen 

echter steeds bij de Vlaamse hoofdaanvrager. 

Een individu of feitelijke vereniging kan in principe maar een aanvraag indienen als aangetoond kan 

worden dat de aanvrager geen commercieel doel voor ogen heeft en de continuïteit van het project 

verzekerd is door bijvoorbeeld over te gaan tot het oprichten van een vereniging zonder 

winstoogmerk bij goedkeuring van het project en/of door aansluiting te zoeken bij reeds bestaande 

organisaties actief op een voor het project relevant terrein. In ieder geval moet het individu/de 

feitelijke vereniging voldoende ervaring en/of activiteiten kunnen aantonen op het terrein waarop de 

aanvraag zich situeert om in aanmerking te komen. 

 

3.1.3.Wat kan aangevraagd worden?  

 

a. Duur 

Het project duurt maximum 2 jaar.  

De start- en einddatum worden in overleg met de dienst projectbeheer van Kom op tegen Kanker 

bepaald door de aanvrager.  

 

b. Budget 

Elke ingebrachte kostenpost moet verantwoord worden in het kader van het project. Het staat de 

Psychosociale Commissie vrij kostenposten te schrappen en/of aanpassingen aan het budget op te 

leggen als voorwaarde voor toekenning. 
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In geen geval mogen overheadkosten (indirecte kosten) in rekening worden gebracht. Het gaat hier 

om kosten die niet eigen zijn aan het aangevraagde project. Dit omvat onder meer kosten voor 

verwarming, huur, water …. 

 

Aangezien het om een subsidie gaat voor een project dat door de projectverantwoordelijke bij de 

projectfinancier werd ingediend, is de financier hiervoor geen BTW verschuldigd. 

 

Er kan een toelage aangevraagd worden ter dekking van: 

* Personeelskosten 

De loonkost van het personeel betrokken bij het project kan ingebracht worden. Hiervoor worden 

volgende standaardbedragen gehanteerd: 

Maximumbedragen loonkost 

Zorgverlenende functies Maximumbedrag 

1 FTE technisch personeel/secretariaat (ATP), 

zorgverleners niveau A1 (vpk, maatsch werkers) 

55.000 euro/jaar 

1FTE zorgverlener niveau (universitaire) master 

(psycholoog, verpleegkundig specialist ...) 

65.000 euro/jaar 

Onderzoeksfuncties  

1 FTE onderzoeker (contractueel werknemer, BAP) 65.000 euro/jaar 

1 FTE postdoc onderzoeker (contractueel 

werknemer, BAP)  

75.000 euro/jaar 

1 FTE zelfstandig academisch personeel of 

gelijkgestelde (ZAP) 

85.000 euro/jaar 

 

Bovenop deze maximumbedragen kan een meerkost voor de anciënniteit van een 

projectmedewerker worden aangevraagd, mits een goede motivering dat de ervaring van de 

betrokken medewerker noodzakelijk is voor de realisatie van het project. 

 

* Werkingskosten 

De werkingskosten die direct aan het project toe te schrijven zijn, komen in aanmerking voor een 

bedrag van maximum 15 % van de aangevraagde personeelsmiddelen. 

 

Werkingskosten omvatten o.m. kosten voor transport/verplaatsingen, bureaumateriaal, licenties van 

specifiek voor het project relevante computerprogramma’s (bijv. statistische verwerkingspakketten) 
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bijscholingen/trainingen, aanmaak publicaties ... Kosten die niet in aanmerking komen zijn reis-

/verblijfskosten voor congressen en restaurant-/lunchkosten en recupereerbare BTW.  

 

In alle gevallen is het zo dat alleen kosten ingediend kunnen worden die eenduidig in 

verband te brengen zijn met het project. Indien het gebrkan ook met tevredenheidsenquête 

bij de gebruikers  

uik van het product of de dienst (de looptijd van) het project overschrijdt, kunnen de kosten enkel 

proportioneel tot het gebruik voor het project ingebracht worden. De werkingskosten moeten terug 

te vinden zijn in de boekhouding en met facturen gestaafd kunnen worden.  

 

* Uitrustingskosten 

Uitrustingskosten (o.m. pc, laptop, opnameapparatuur) komen in principe niet in aanmerking voor 

betoelaging.  

 

3.2. Pilootprojecten Vlaanderen 

 

3.2.1. Innoverende onderzoeksprojecten 

a. Wat? 

Innoverende onderzoeksprojecten zijn praktijkgerichte wetenschappelijke onderzoeksprojecten met 

een onderzoeksvraag die relevant is voor de gehele Vlaamse zorgsector en direct in verband 

gebracht kan worden met de (verbetering van de) levenskwaliteit van de (ex-)kankerpatiënt en/of 

zijn onmiddellijke omgeving.  

Het gaat om toegepast, patiëntgericht onderzoek met een duidelijk wetenschappelijk kader en een 

uitgewerkte onderzoeksmethodologie. Het vernieuwend karakter van het onderzoek wordt getoetst 

aan de bestaande (kennis over de) (zorg)situatie van (ex-)kankerpatiënten in Vlaanderen. Het 

onderzoeksopzet omvat tevens een plan om de resultaten bekend te maken bij de relevante 

doelgroepen binnen de zorgsector, naast eventueel academische valorisatie (publicaties). 

 

Een specifieke vorm van onderzoeksproject is het “voortraject op een implementatieproject”. Het 

gaat om projecten die erop gericht zijn de zorginnovatie te valideren met het oog op een brede 

implementatie van de vernieuwing en/of tot beter onderbouwde inzichten te komen over de 

mogelijkheden en haalbaarheid van een brede implementatie van de zorginnovatie (zie verder 3.2.2.  

Implementatieprojecten). Het onderzoek beoogt de verbetering in de kwaliteit van de zorg door de 

innovatie aan te tonen op een wetenschappelijk verantwoorde manier. De resultaten van het 

onderzoek worden meegenomen bij de evaluatie van het implementatieproject. Dit soort onderzoek 

wordt betoelaagd als voortraject op een implementatieproject. 
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b. Wie kan aanvragen? 

Voor onderzoeksprojecten kunnen zowel leden van het zelfstandig academisch personeel (ZAP), 

docenten als postdoctorale onderzoekers met een aanstelling aan een Vlaamse hoger 

onderwijsinstelling7 een aanvraag indienen en optreden als promotor van het onderzoek.  

Beschikt u als aanvrager wel over een aanstelling aan een universitaire instelling of gelijkgestelde, 

maar hebt u niet het statuut van zelfstandig academisch personeel of postdoctoraal onderzoeker, 

dan kan de Psychosociale Commissie op basis van uw ervaring en activiteiten als onderzoeker alsnog 

de toelating geven een aanvraag in te dienen. Die uitzondering wordt aangevraagd via 

infopsc@komoptegenkanker.be 

 

c. Wat kan aangevraagd worden?  

 

Duur 

Het project duurt maximum 3 jaar.  

De start- en einddatum worden in overleg met de dienst projectbeheer van Kom op tegen Kanker 

bepaald door de aanvrager.  

 

Budget 

Elke ingebrachte kostenpost moet verantwoord worden in het kader van het project. Het staat de 

Psychosociale Commissie vrij kostenposten te schrappen en/of aanpassingen aan het budget op te 

leggen als voorwaarde voor toekenning. 

 

In geen geval mogen overheadkosten (indirecte kosten) in rekening worden gebracht. Het gaat hier 

om kosten die niet eigen zijn aan het aangevraagde project. Dit omvat onder meer kosten voor 

verwarming, huur, water … 

 

                                                           

7 Volgens decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen 
Afdeling 3. - Universiteiten en hogescholen, Art. 4., De universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap zijn : 1° [de 
"HUB-KUBrussel";]² 2° de "Katholieke Universiteit Leuven";  3° a) de "transnationale Universiteit Limburg"; b) 
[de Universiteit Hasselt;]¹ 4° de "Universiteit Antwerpen", samengesteld uit : a) het "Universitair Centrum 
Antwerpen"; b) de "Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen"; c) de "Universitaire Instelling 
Antwerpen"; 5° de "Universiteit Gent"; 6° de "Vrije Universiteit Brussel".  [ ]¹ Decr. 16-6-2006; [ ]² Decr. 8-5-
2009; art5. Art. 5.De hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap zijn : 1° de "Arteveldehogeschool"; 2° [de "HUB-
EHSAL";]³3° de "Erasmushogeschool Brussel"; 4° [de "GROEP T - Internationale Hogeschool Leuven";]² 5° de 
"Hogere Zeevaartschool";  6° [de "Artesis Hogeschool Antwerpen";]³ 7° de "Hogeschool Gent"; 8° [de "XIOS 
Hogeschool Limburg";]¹ 9°[...] 10° de "Hogeschool West-Vlaanderen";  11°["LUCA School of Arts";] 12° de "Karel 
de Grote-Hogeschool - Katholieke Hogeschool Antwerpen"; 13° de "Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende"; 
14°["Thomas More Kempen";] 15° de "Katholieke Hogeschool Leuven"; 16° de "Katholieke Hogeschool 
Limburg"; 17°["Thomas More Mechelen";] 18° de "Katholieke Hogeschool Sint-Lieven"; 19° de "Katholieke 
Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen";  20°["Thomas More Antwerpen";] 21° de "Plantijn-Hogeschool van de 
provincie Antwerpen"; 22° de "Provinciale Hogeschool Limburg". 
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Aangezien het om een subsidie gaat voor een project dat door de projectverantwoordelijke bij de 

projectfinancier werd ingediend, is de financier hiervoor geen BTW verschuldigd.  

 

Er kan een toelage aangevraagd worden ter dekking van: 

 

* Personeelskosten 

De loonkost van het personeel betrokken bij het project kan ingebracht worden. Hiervoor worden 

volgende standaardbedragen gehanteerd: 

Maximumbedragen loonkost 

1 FTE onderzoeker (bursaalstatuut) 37.500 euro/jaar 

1 FTE onderzoeker (contractueel werknemer, BAP) 65.000 euro/jaar 

1 FTE postdoc onderzoeker (contractueel 

werknemer, BAP)  

75.000 euro/jaar 

1 FTE zelfstandig academisch personeel of 

gelijkgestelde (ZAP) 

85.000 euro/jaar 

 

Bovenop deze maximumbedragen kan een meerkost voor de anciënniteit van een 

projectmedewerker worden aangevraagd, mits een goede motivering dat de ervaring van de 

betrokken medewerker noodzakelijk is voor de goede realisatie van het project. 

 

Er kan max. 10 % FTE voor supervisie worden aangevraagd, mits een goede motivering. Onder 

supervisie wordt de actieve coaching en begeleiding van een junior onderzoeker door een senior 

onderzoeker verstaan. Ook dient de senior onderzoeker zelf actief te participeren in de 

dataverzameling en/of -analyse van het onderzoek om in aanmerking te komen voor steun van KOTK. 

 

* Werkingskosten 

De werkingskosten die direct aan het project toe te schrijven zijn, komen in aanmerking voor een 

bedrag van maximum 15 % (+ disseminatiekosten: zie verder) van de aangevraagde 

personeelsmiddelen. 

 

Werkingskosten omvatten o.m. kosten voor transport/verplaatsingen, bureaumateriaal, licenties van 

specifiek voor het project relevante computerprogramma’s (bijv. statistische verwerkingspakketten) 

bijscholingen/trainingen, aanmaak publicaties … Kosten die niet in aanmerking komen, zijn 

recupereerbare BTW, restaurant-/lunchkosten  en reis-/verblijfskosten voor congressen. 

Uitzondering hierop zijn de kosten verbonden aan een congresbezoek als spreker na aanvaarding van 

een ingestuurde publicatie met betrekking tot het onderzoeksonderwerp8 en dit voor een congres 

binnen Europa.  

                                                           
8 Dit geldt niet voor posterpresentaties of workshops 
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Disseminatiekosten zijn een bijzondere vorm van werkingskosten gericht op de actieve verspreiding 

van projectresultaten. Kom op tegen Kanker vindt het belangrijk dat de resultaten van een 

vernieuwend project ter beschikking worden gesteld van de sector (zorgverleners en zorginstellingen 

in Vlaanderen). Hiervoor kan een specifiek werkingsbudget worden aangevraagd, op voorwaarde dat 

de aanvrager kan aantonen dat er actief werk gemaakt zal worden van het bekendmaken van de 

resultaten van het onderzoek bij het doelpubliek van de zorgsector. Het gaat hier onder meer om de 

kosten verbonden aan de organisatie van een symposium, een lezingenreeks, het geven van 

bijscholingen, trainingen, het drukken van een handboek, publicatie artikels en/of brochures, 

ontwikkeling van een toolkit …  Ook deze kosten dienen gedetailleerd verantwoord te worden. 

 

In alle gevallen is het zo dat alleen kosten ingediend kunnen worden die eenduidig in verband te 

brengen zijn met het project. Indien het gebruik van het product of de dienst (de looptijd van) het 

project overschrijdt, kunnen de kosten enkel proportioneel tot het gebruik voor het project 

ingebracht worden. De werkingskosten moeten terug te vinden zijn in de boekhouding en met 

facturen gestaafd kunnen worden.  

 

* Uitrustingskosten 

Uitrustingskosten (o.m. pc, laptop, opnameapparatuur) komen in principe niet in aanmerking voor 

betoelaging.  

 

3.2.2. Implementatieprojecten 

a. Wat? 

Implementatieprojecten beogen het invoeren van bewezen waardevolle innovaties. Ook hier geldt 

innovatie als voorwaarde. Dat wil zeggen dat de te implementeren vernieuwing additioneel moet zijn 

aan het bestaande aanbod van tools, diensten en instrumenten dat al op de zorgmarkt beschikbaar 

is. 

Een implementatieproject is gericht op het actief uitrollen over heel Vlaanderen van 

onderzoeksresultaten en/of zorgaanbod op een voor de beoogde doelgroep aangepaste manier. Het 

doel van implementatieprojecten is aanwezige kennis, expertise en kunde te laten renderen voor de 

gehele sector door maximaal in te zetten op valorisatie van de onderzoeksresultaten en/of de 

zorgvernieuwing.  

Implementatieprojecten kunnen een vervolg zijn op een eerder betoelaagd onderzoeksproject (o.m. 

validatiestudie) of zorgproject, maar dit is niet noodzakelijk.  

Uiteraard geldt dat de effectiviteit en de bruikbaarheid van hetgeen men wil verspreiden/invoeren 

bewezen moet zijn. Daarom wordt, indien het implementatieproject volgt op een reeds betoelaagd 

zorg- of onderzoeksproject, de goedkeuring van het implementatieproject afhankelijk gesteld van de 

resultaten van het voorafgaande project. 
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b.Wie kan aanvragen? 

Onderzoeks- en/of zorgorganisaties/instellingen met rechtspersoonlijkheid zonder een commercieel 

doel kunnen een projectaanvraag indienen. Bovendien moet het werkterrein van de organisatie zich 

op Vlaams grondgebied bevinden. 

Instellingen die zich niet in het Vlaams Gewest bevinden, kunnen als partner fungeren in een project, 

maar worden in principe niet betoelaagd, tenzij hier expliciete toestemming voor gegeven is door de 

Psychosociale Commissie. Het initiatief, de planning, coördinatie en opvolging van het project liggen 

echter steeds bij de Vlaamse hoofdaanvrager. 

Een individu of feitelijke vereniging kan in principe maar een aanvraag indienen als aangetoond kan 

worden dat de aanvrager geen commercieel doel voor ogen heeft en de continuïteit van het project 

verzekerd is door bijvoorbeeld over te gaan tot het oprichten van een vereniging zonder 

winstoogmerk bij goedkeuring van het project en/of door aansluiting te zoeken bij reeds bestaande 

organisaties actief op een voor het project relevant terrein. In ieder geval moet het individu/de 

feitelijke vereniging voldoende ervaring en/of activiteiten kunnen aantonen op het terrein waarop de 

aanvraag zich situeert om in aanmerking te komen. 

 

Naargelang de aard van de implementatie kan het nodig of nuttig zijn om samen te werken met (een) 

professionele partner(s). Om in aanmerking te komen voor een betoelaging in het kader van een 

implementatieproject dienen in principe ook de partners te voldoen aan de criteria voor aanvragers. 

Een uitzondering hierop kan alleen mits expliciete goedkeuring van de Psychosociale Commissie. De 

uitzondering wordt beargumenteerd in de projectaanvraag.  

 

De Psychosociale Commissie kan bevoorrechte partners naar voren schuiven bij de uitwerking van 

het project. Samenwerking met deze partners kan in de vorm van een advies worden uitgesproken of 

als opschortende voorwaarde voor betoelaging gesteld worden (zie verder: evaluatie).  

 

c. Wat kan aangevraagd worden?  

 

Duur 

Een implementatieproject duurt in principe maximum 3 jaar. De duur van het project staat 

rechtstreeks in verband met de schaalgrootte waarop de implementatie zal gebeuren. 

 

Volgt het implementatieproject aansluitend op een voorgaand betoelaagd onderzoeks- of 

zorgproject, dan kan de totale looptijd -voorgaand project en implementatie samen - in principe niet 

langer zijn dan 5 jaar.  

 

Budget 

Elke ingebrachte kostenpost moet verantwoord worden in het kader van het project. Het staat de 

Psychosociale Commissie vrij kostenposten te schrappen en/of aanpassingen aan het budget op te 

leggen als voorwaarde voor toekenning. 
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In geen geval mogen overheadkosten (indirecte kosten) in rekening worden gebracht. Het gaat hier 

om kosten die niet eigen zijn aan het aangevraagde project. Dit omvat onder meer kosten voor 

verwarming, huur, water … 

 

Aangezien het om een subsidie gaat voor een project dat door de projectverantwoordelijke bij de 

projectfinancier werd ingediend, is de financier hiervoor geen BTW verschuldigd.  

 

Er kan een toelage aangevraagd worden ter dekking van: 

* Personeelskosten 

De loonkost van het personeel betrokken bij het project kan ingebracht worden. Hiervoor worden 

volgende standaardbedragen gehanteerd: 

Maximumbedragen loonkost 

Zorgverlenende functies Maximumbedrag 

1 FTE technisch personeel/secretariaat (ATP), 

zorgverleners niveau A1 (vpk, maatsch werkers) 

55.000 euro/jaar 

1FTE zorgverlener niveau (universitaire) master 

(psycholoog, verpleegkundig specialist ...) 

65.000 euro/jaar 

Onderzoeksfuncties  

1 FTE onderzoeker (bursaalstatuut) 37.500 euro/jaar 

1 FTE onderzoeker (contractueel werknemer, BAP) 65.000 euro/jaar 

1 FTE postdoc onderzoeker (contractueel 

werknemer, BAP)  

75.000 euro/jaar 

1 FTE zelfstandig academisch personeel of 

gelijkgestelde (ZAP) 

85.000 euro/jaar 

 

Bovenop deze maximumbedragen kan een meerkost voor de anciënniteit van een 

projectmedewerker worden aangevraagd, mits een goede motivering dat de ervaring van de 

betrokken medewerker noodzakelijk is voor de goede realisatie van het project. 

 

* Werkingskosten 

De werkingskosten die direct aan het project toe te schrijven zijn, kunnen ingebracht worden op het 

project ten belope van maximum 15 % (+ disseminatiekosten: zie verder) van het aangevraagd 

personeelsbudget.  Werkingskosten omvatten o.m. kosten voor transport/verplaatsingen, inhuren 

jobstudenten, klein bureaumateriaal, verzendkosten ... Kosten die in principe niet in aanmerking 
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komen zijn reis-/verblijfskosten voor congressen en restaurant-/lunchkosten en recupereerbare 

BTW.  

 

Disseminatiekosten zijn een bijzondere vorm van werkingskosten gericht op de actieve verspreiding 

van projectresultaten. Kom op tegen Kanker  vindt het belangrijk dat de resultaten van een 

vernieuwend project ter beschikking worden gesteld van de sector (zorgverleners en zorginstellingen 

in Vlaanderen). Hiervoor kan een specifiek werkingsbudget worden aangevraagd, op voorwaarde dat 

de aanvrager kan aantonen dat er actief werk gemaakt zal worden van het bekendmaken van de 

resultaten van het onderzoek bij het doelpubliek van de zorgsector. Het gaat hier onder meer om de 

kosten verbonden aan de organisatie van een symposium, een lezingenreeks, het geven van 

bijscholingen, trainingen, het drukken van een handboek, publicatie artikels en/of brochures, 

ontwikkeling van een toolkit …  Ook deze kosten dienen gedetailleerd verantwoord te worden. 

 

In alle gevallen is het zo dat alleen kosten ingediend kunnen worden die eenduidig in verband te 

brengen zijn met het project. Indien het gebruik van het product of de dienst (de looptijd van) het 

project overschrijdt, kunnen de kosten enkel proportioneel tot het gebruik voor het project 

ingebracht worden. De werkingskosten moeten terug te vinden zijn in de boekhouding en met 

facturen gestaafd kunnen worden.  

 

* Uitrustingskosten 

Uitrustingskosten (bijv. laptop, pc, opnameapparatuur) komen in principe niet in aanmerking voor 

betoelaging.  

 

3.2.3. Onderzoeksprojecten met doctoraatsfinaliteit 

a. Wat? 

In het kader van een onderzoeksproject kan een doctoraat gefinancierd worden rond toegepaste 

onderzoeksvragen op het vlak van kankerzorg. Voorwaarde is dat het doctoraatsproject voldoet aan 

de criteria zoals beschreven voor een onderzoeksproject.  

Ook voor doctoraatsonderzoek blijft de focus op praktijkgericht onderzoek met een aantoonbare 

meerwaarde voor de zorg aan (ex-)kankerpatiënten of hun directe omgeving.  

Het is daarom ook mogelijk een doctoraat af te leggen in het kader van een implementatieproject 

gekoppeld aan een onderzoeksproject. De implementatie dient integraal onderdeel uit te maken van 

het doctoraatsproject. 

 

b. Wie kan aanvragen? 

Criteria kandidaat 

De kandidaat moet als onderzoeker verbonden zijn aan een Vlaamse universiteit. Als het onderzoek 

gebeurt in samenwerking met een hogeschool of ziekenhuis zal het worden uitgevoerd onder de 

leiding en de verantwoordelijkheid van een Vlaamse universiteit. 

 

Criteria (co)promotor  

De promotor draagt de eindverantwoordelijkheid over het aangevraagde project, het toegekende 

budget, het behalen van de doelstellingen en over de rapportering. Hij treedt op als woordvoerder 



 

IP_131016 Pagina 14 
 

t.a.v. Kom op tegen Kanker en coördineert in samenspraak met eventuele copromotoren. De 

promotor is ofwel  

 een lid van het zelfstandig academisch personeel (ZAP) met een aanstelling van meer dan 10 % 

aan een Vlaamse universiteit  

 een ZAP-lid met een onderzoeksopdracht dat een aanstelling van 10 % heeft aan een Vlaamse 

universiteit  

 een ZAP-lid dat een aanstelling van 5 % heeft aan een Vlaamse universiteit én kliniekhoofd of 

adjunct-kliniekhoofd is of een gelijkgestelde functie heeft in een universitair ziekenhuis;  

 een nominatieve beneficiant van een Starting Grant bij de European Research Council (ERC), een 

ERC Advanced Grants of een Odysseus II-toelage.  

 

Alle copromotoren zijn onderzoekers op minstens postdoctoraal niveau. De copromotoren zijn 

verbonden aan een Vlaamse universiteit, een Vlaamse onderzoeksinstelling of een Vlaams 

universitair ziekenhuis.  

 

c. Wat kan aangevraagd worden? 

Duur 

Doctoraatsprojecten hebben een duur van respectievelijk maximum 4 jaar of 5 jaar afhankelijk van 

het feit of het een louter onderzoeksproject dan wel een implementatieproject betreft9. 

 

Budget 

Budgettair gelden dezelfde mogelijkheden en beperkingen als voor een onderzoeksproject en 

implementatieproject.  

 

Voor de werkingskosten wil dit zeggen dat er een maximum geldt van 15 % (+ disseminatiekosten)  

van de aangevraagde personeelsmiddelen voor het project.  

 

3.3. Callgestuurde projecten  

Bij het uitvoeren van haar opdracht stelt Kom op tegen Kanker zelf noden en knelpunten vast in de 

zorg aan (ex-)kankerpatiënten. Bovendien heeft Kom op tegen Kanker een strategisch meerjarenplan 

waar expliciet aandacht wordt besteed aan zorgvernieuwing en onderzoek. In dat kader kan Kom op 

tegen Kanker zelf een projectoproep lanceren rond een bepaald thema. Zowel zorg-, onderzoeks- als 

implementatieprojecten kunnen voorwerp uitmaken van een oproep. De precieze voorwaarden 

waaraan het project moet voldoen, de duur, het beschikbare budget en de indienprocedure worden 

gespecifieerd bij de publicatie van de oproep op de website van Kom op tegen Kanker. 

 

                                                           
9 Dit in de veronderstelling dat de doctorandus voltijds belast wordt met doctoraatsonderzoek. In geval van een 
halftijds mandaat kan de looptijd van het project aangepast worden in functie van de arbeidstijd voorbehouden 
voor het doctoraatsonderzoek mits expliciete goedkeuring van de commissie. 
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4. Aanvraag- en beoordelingsprocedure10  

4.1. Wanneer kan aangevraagd worden? 

De projectsubsidie kan heel het jaar door aangevraagd worden. De Psychosociale Commissie die de 

aanvragen beoordeelt, vergadert minimum acht keer per jaar. De vergaderkalender wordt jaarlijks op 

de website van Kom op tegen Kanker gezet (http://www.komoptegenkanker.be/leden-van-de-

psychosociale-commissie-vergaderdata-en-deadlines) met voor elke vergadering de deadline voor 

het indienen van projectaanvragen.  

 

Uitzondering hierop zijn de callgestuurde projecten die gebonden zijn aan de publicatie van een 

oproep en een daarbij vermelde limietdatum voor indiening.  

 

De aanvraag wordt digitaal in één enkel pdf-bestand opgeladen via de website 

expro.komoptegenkanker.be (na het aanmaken van een login), en dit ten laatste op de vermelde 

limietdatum voor indiening om 12u ‘s middags. Aanvragen die later binnenkomen, worden 

automatisch beschouwd als ingediend voor de eerstvolgende deadline en daaraan gekoppelde 

vergadering van de Psychosociale Commissie.  

 

4.2. Hoe kan aangevraagd worden? 

De aanvraag gebeurt aan de hand van de standaardaanvraagformulieren die ter beschikking worden 

gesteld op de website van Kom op tegen Kanker: zie  

http://www.komoptegenkanker.be/aanvraagformulieren-psychosociale-onderzoeksprojecten en 

http://www.komoptegenkanker.be/vraag-steun-voor-uw-zorgproject  

 

De aanvraagprocedure verloopt in twee fasen. In een eerste fase wordt een abstract ingediend met 

een korte beschrijving van het project volgens het aangeboden standaardformulier. Indien het 

abstract positief wordt beoordeeld, mag er een uitgebreid projectvoorstel worden ingediend volgens 

het aangeboden standaardformulier. 

 

Let wel: goedkeuring van de abstract biedt geen enkele garantie over de beoordeling van het 

projectvoorstel. 

 

4.3. Hoe verloopt de beoordelingsprocedure? 

De aanvragen worden door de Psychosociale Commissie van Kom op tegen Kanker  beoordeeld. In 

voorkomend geval worden (extra) externe deskundigen betrokken bij de beoordeling. 

 

Met uitzondering van de doctoraatsprojecten verloopt de beoordeling van de projecten in twee 

stappen. 

 

a. Ontvankelijkheid  

De aanvrager dient een abstract in die door de commissieleden wordt beoordeeld op 

ontvankelijkheid.  

                                                           
10 De aanvraag- en beoordelingsprocedure van callgestuurde projecten kan afwijken van de hier beschreven 
algemene procedure. Raadpleeg hiervoor de specifieke reglementering bij de oproep. 

mailto:opgeladen
http://www.komoptegenkanker.be/aanvraagformulieren-psychosociale-onderzoeksprojecten
http://www.komoptegenkanker.be/vraag-steun-voor-uw-zorgproject
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Er wordt enerzijds nagegaan of de aanvrager voldoet aan de criteria om een aanvraag te mogen 

indienen (zie hierboven ‘wie mag aanvragen’).  

Anderzijds oordeelt de Psychosociale Commissie over de mate waarin het projectvoorstel inhoudelijk 

past in het opzet van het subsidiekanaal en de brede missie van Kom op tegen Kanker. 

Indien beide aspecten positief geëvalueerd worden, wordt het abstract goedgekeurd en mag een 

volledige projectaanvraag ingediend worden. Eventueel vraagt de commissie in deze fase het project 

op bepaalde vlakken bij te sturen.  

 

b. Projectevaluatie  

b.1 Interne evaluatie 

 

De leden van de Psychosociale Commissie beoordelen de projecten op volgende criteria:  

 

Zorgprojecten: 

 vernieuwend karakter van het project  

 valorisatiepotentieel: schaal waarop vernieuwing kan toegepast worden, multi- of unicentrisch 

opzet 

 relevantie van het project: mate waarin het project inspeelt op een reële nood, behoefte, 

(maatschappelijke) meerwaarde voor de (ex-)kankerpatiënt 

 duurzaamheid van het project: (kans op) structurele verbetering van de zorg aan (ex-

)kankerpatiënten, ook na afloop van de projectfinanciering 

 kosten-baten: verhouding tussen de kosten van het project en de meerwaarde van het project 

voor de kankerpatiënt 

 

Onderzoeksprojecten: 

 de aanvrager(s): 

o onderzoeksbekwaamheid en –potentieel: de expertise (track record) van het 

onderzoeksteam met betrekking tot het onderzoeksvoorstel en het (inter)nationale niveau van 

de publicaties over vroeger onderzoek 

 het onderzoeksproject: 

o vernieuwend karakter van het project 

o relevantie van het project: mate waarin het project inspeelt op een reële nood, behoefte, 

(maatschappelijke) meerwaarde voor de (ex-)kankerpatiënt 

o doelgerichtheid van het project: : verwachte resultaten/impact van het project voor de 

behandeling van patiënten, multi- of unicentrisch opzet 

o methodologie van het project 

o haalbaarheid van het project in het licht van de voorziene tijd en het voorziene budget  

 

Implementatieprojecten: 

 de aanvrager(s):  

o expertise met betrekking tot implementatie en/of de te implementeren vernieuwing 

 de te implementeren vernieuwing: 
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o Bewijsvoering m.b.t. de effectiviteit en bruikbaarheid van hetgeen men wil 

verspreiden/invoeren 

o Draagvlak voor de implementatie van de vernieuwing: mate van betrokkenheid en 

relevantie van de bereikte stakeholders (onder wie toekomstige gebruikers) 

o Schaal waarop de verspreiding/invoering wordt toegepast  

 het implementatieplan: zijn de implementatiedoelstellingen (S.M.A.R.T) 

o Specifiek: 

 Het doel is duidelijk en concreet beschreven (wat willen we bereiken? Wie is 

de doelgroep? Waar gaat de implementatie gebeuren? Wanneer? Welke 

delen van de implementatie zijn essentieel (milestones)? ) 

o Meetbaar:  

 Vanaf wanneer is het doel bereikt? Wat gaan we wanneer  behalen en hoe 

gaan we dit meten (indicatoren voor voortgangscontrole)? 

o Acceptabel: 

 Is het doel aangepast aan de doelgroep? Is het doel aanvaardbaar voor de 

groep die het gaat moeten doen? Is het doel aanvaardbaar in relatie tot de 

omvang van de ingezette middelen (kosten/baten)? 

o Realistisch: Is het doel bereikbaar? Is het plan uitvoerbaar? Haalbaarheid van het 

plan in het licht van de gevraagde middelen. 

o Tijdsgebonden: haalbaarheid van het implementatieplan in het licht van de 

voorziene tijd 

 

Doctoraatsprojecten 

 de aanvrager(s): 

o onderzoeksbekwaamheid en –potentieel: de expertise (track record) van de doctorandus en 

de promotor met betrekking tot het onderzoeksvoorstel en het (inter)nationale niveau van de 

publicaties over vroeger onderzoek 

 het onderzoeksproject: 

o vernieuwend karakter van het project 

o relevantie van het project: mate waarin het project inspeelt op een reële nood, behoefte, 

(maatschappelijke) meerwaarde voor de (ex-)kankerpatiënt 

o doelgerichtheid van het project: : verwachte resultaten/impact van het project voor de 

behandeling van patiënten  

o methodologie van het project 

o haalbaarheid van het project in het licht van de voorziene tijd en het voorziene budget  

 

Uitzonderlijk kan de commissie overgaan tot het uitnodigen van de aanvrager om het project 

mondeling te komen toelichten. De aanvrager wordt hiervan minstens drie weken op voorhand op de 

hoogte gebracht.  
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b.2. Externe evaluatie 

Het staat de commissie vrij externe deskundigen te raadplegen voor de beoordeling van het 

aanvraagdossier. Alleen indien het aanvraagdossier een doctoraatsproject betreft, is de consultatie 

van externe referees standaard in de evaluatieprocedure voorzien.  

De externe deskundigen worden geselecteerd door de commissieleden. De aanvrager heeft de 

gelegenheid om op voorhand bepaalde deskundigen uit te sluiten van de beoordeling. 

De evaluatiecriteria  zijn dezelfde als voor de interne evaluatie (zie hierboven).  

 

Voor doctoraatsprojecten geldt dat de aanvrager de gelegenheid krijgt zijn project schriftelijk te 

verdedigen ten overstaan van de commissie nadat de externe deskundige(n) hun evaluatie hebben 

gemaakt. De aanvrager wordt per e-mail op de hoogte gebracht van de evaluatie en krijgt vervolgens 

minimaal 3 werkdagen de tijd een weerwoord te formuleren. Het staat de aanvrager vrij hiervan af te 

zien.  

 

De commissieleden brengen op basis van de interne en externe evaluatie – voor doctoraatsprojecten 

komt hier het eventuele weerwoord van de aanvrager nog bij - hun advies uit voor de Raad van 

Bestuur van Kom op tegen Kanker. 

 

4.4. Eindbeslissing  

De Psychosociale Commissie adviseert de Raad van Bestuur van Kom op tegen Kanker inzake de toe 

te kennen projectsubsidies. De definitieve toekenning gebeurt door de Raad van Bestuur.  

 

4.5. Feedback 

Na ontvankelijkheidsevaluatie 

Indien de aanvraag op basis van de abstract niet ontvankelijk wordt verklaard, wordt de aanvrager 

hiervan binnen de twee weken na de vergadering van de Psychosociale Commissie op de hoogte 

gebracht met opgave van de reden voor niet-ontvankelijkheid.  

Indien de aanvraag op basis van de abstract goedgekeurd werd, wordt de aanvrager hiervan ten 

laatste binnen de twee weken na de vergadering van de Psychosociale Commissie persoonlijk op de 

hoogte gebracht met inhoudelijke commentaar die relevant is voor het uitwerken van het 

projectvoorstel. 

 

Na projectevaluatie 

Voor de aanvragen die na evaluatie niet weerhouden zijn, wordt inhoudelijke feedback voorzien, 

desgevallend ook van de externe evaluatie en dit telefonisch en/of per e-mail binnen de twee weken 

na de vergadering van de Psychosociale Commissie. 

 

Nadat de Raad van Bestuur van Kom op tegen Kanker het project heeft toegekend, wordt de 

aanvrager binnen de twee weken na de vergadering van de Raad van Bestuur telefonisch of via e-

mail persoonlijk op de hoogte gebracht van het resultaat van de aanvraag.  
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Eventuele bezwaren tegen de beslissing van de commissie worden schriftelijk overgemaakt aan de 

coördinator projectbeheer van Kom op tegen Kanker op het adres infopsc@komoptegenkanker.be. 

De commissieleden beslissen of er voldoende argumenten worden gegeven om de aanvraag opnieuw 

te evalueren. 

 

5. Verloop van project en rapportering 

Na toekenning van de toelage wordt een overeenkomst afgesloten tussen Kom op tegen Kanker, de 

projectverantwoordelijke/promotor en de instelling. Het projectbudget wordt in maandelijkse 

schijven uitbetaald. Er wordt 10 % van het budget afgehouden tot na de eindrapportering. 

De overeenkomst voorziet standaard een tussentijdse rapportering halverwege de projecttermijn en 

een eindrapportering na afloop van het project. Deze rapporten omvatten naast een inhoudelijk 

verslag een financieel verslag. Het is steeds mogelijk dat bijkomend een projectbezoek wordt gepland 

ter evaluatie van het project.  

Na een positieve beoordeling van het eindverslag wordt de resterende 10 % van het projectbudget 

uitbetaald. De Psychosociale Commissie kan bijkomende rapporteringsverplichtingen opleggen die 

integraal worden opgenomen in de overeenkomst. 

Voor implementatieprojecten die aansluiten op een onderzoeksproject/zorgproject is de 

eindevaluatie van het voorgaande project meteen ook aanleiding voor de indiening van een 

uitgewerkt implementatieplan. De goedkeuring van het implementatieluik wordt afhankelijk gesteld 

van de positieve evaluatie van de resultaten van het voorgaande project. 

mailto:inge.pelemans@kom%20optegenkanker.be

