
 

 

 

 

De woonzorgcentra en de COVID-19-crisis – Fonds Dr. Daniël De 

Coninck 

Steun aan initiatieven die woonzorgcentra bijstaan 

 

 

Context 
In de woonzorgcentra wordt alles in het werk gesteld om passende antwoorden te bieden op de 

onuitgegeven toestand die we momenteel meemaken. 

De directies en het voltallige personeel zetten zich in om de bewoners de hulp en de zorg te geven 

waar zij nood aan hebben. Zij doen het uiterste om op een flexibele wijze het hoofd te bieden aan 

ongekende werkomstandigheden en nieuwe richtlijnen. 

Het Fonds Dr. Daniël De Coninck heeft besloten om initiatieven te ondersteunen die de directies en 

het personeel van woonzorgcentra een handje willen toesteken. 

Doel van deze oproep is dat er financiële steun ter beschikking worden gesteld van organisaties die 

minstens vijf woonzorgcentra bijstaan om een concreet antwoord te bieden op de talrijke uitdagingen 

waarmee zij door de COVID-19-crisis worden geconfronteerd.  

Voor deze oproep is € 500.000 beschikbaar.  

 

Welke projecten komen in aanmerking?  
• Initiatieven ter ondersteuning van het mentale welzijn en de veerkracht van het personeel; 

• initiatieven die de concrete implementatie in minstens vijf woonzorgcentra van medische en 

ethische richtlijnen i.v.m.  COVID-19 ondersteunen; 

• initiatieven die het aanbieden van kwalitatieve zorg in minstens vijf woonzorgcentra 

ondersteunen; 

• initiatieven die het management ondersteunen tijdens de huidige crisis; 

• initiatieven die tijdens de crisis logistieke ondersteuning bieden aan deze woonzorgcentra; 

• initiatieven die de directies van deze woonzorgcentra ondersteunen in hun communicatie 

met familieleden en mantelzorgers 

• ... 

 

Welke projecten komen niet in aanmerking? 
Wetenschappelijk onderzoek, enquêtes, initiatieven die zich in de eerste plaats richten tot de 

bewoners van de woonzorgcentra (en niet tot de directie of het personeel). Naast deze oproep 

worden er ook initiatieven gesteund gericht op de bewoners zelf zoals “Vanuit Ons Kot-krant” een 

familiekrant voor geïsoleerde ouderen, het project “Virtual Hugs” dat tablets aankoopt voor de 

bewoners van de WZC (https://www.kbs-frb.be/NL/VanuitOnsKotKrant.htm).  

 

 

https://www.kbs-frb.be/NL/VanuitOnsKotKrant.htm


 

 

 

 

 

Wie kan een dossier indienen ? 
Erkende organisaties met ervaring die aan de woonzorgcentra in België hulp kunnen bieden, kunnen 

een dossier indienen. Samenwerkingen worden aangemoedigd. Meerdere organisaties kunnen 

samen een project uitwerken, maar het dossier moet ingediend worden door één organisatie.  

 

Komen niet in aanmerking: individuen en commerciële organisaties.  Commerciële organisaties 

kunnen wél deel uitmaken van een samenwerkingsverband. 

De woonzorgcentra en groepen van woonzorgcentra kunnen zelf geen dossier indienen, maar zij zijn 

wel de begunstigden van de aangeboden diensten. De Koning Boudewijnstichting kan mogelijks in de 

toekomst andere initiatieven nemen die zich rechtstreeks tot woonzorgcentra richten.   

 

 

Welke financiële ondersteuning?  
De organisaties kunnen een ondersteuning vragen die gaat van 10.000 tot 50.000 euro op basis van 

een gedetailleerd budgetplan. De organisatie die het dossier indient, zal de financiële steun 

ontvangen van de Koning Boudewijnstichting en kan het bedrag verdelen onder de andere 

organisaties van het samenwerkingsverband.  

 

 

Wat zijn de ontvankelijkheids- en de selectiecriteria? 
Ontvankelijkheidscriteria  

• Het kandidaatsdossier is volledig ingevuld, in de taal van het formulier. Het is binnen de 

opgegeven termijn ingediend; 

• de verantwoordelijke persoon van de organisatie of de vereniging is ouder dan 18 jaar; 

• de organisatie is geen commerciële organisatie, en is gevestigd en actief in België; 

• het initiatief kan worden opgestart binnen de week na de goedkeuring van het dossier;  

• het initiatief kan hulp bieden in minimum vijf woonzorgcentra en/of kan een hele provincie 

of een gewest overkoepelen; 

• de organisatie toont aan met welke woonzorgcentra zij zal samenwerken; 

• de organisatie heeft al bewezen dat ze kan werken in woonzorgcentra en beschikt over de 

nodige competenties. 

 

Selectiecriteria 

Een onafhankelijke jury zal de dossiers selecteren op grond van de volgende criteria: 

• de kwaliteit van het project (de stappen en verschillende werkpakketten), dat een antwoord 

moet bieden voor de huidige noden van woonzorgcentra; 

• de onmiddellijke meerwaarde van het project voor de woonzorgcentra en de impact op de 

levenskwaliteit en welbevinden van het personeel in deze crisisperiode; 



 

 

 

 

• het aantal woonzorgcentra dat geholpen kan worden; 

• de mate waarin wordt samengewerkt met relevante actoren om de doeltreffendheid van het 

initiatief te maximaliseren; 

• de nauwkeurigheid en relevantie van de begroting; 

• de nauwkeurigheid waarmee de doelgroep van het initiatief is omschreven. 

 

Timing 

• De Stichting wil bovenal snel een antwoord bieden op noden die zich op het terrein voordoen. 

Deze oproep blijft twee weken geldig. Het gaat om acties die verbonden zijn met de COVID-

19-crisis. Organisaties kunnen tot 4 mei 2020 een project indienen. 

• De selectie van de projecten vindt plaats uiterlijk op 13 mei.  

 

Het Fonds zal erover waken dat de financiële ondersteuning ten goede komt aan woonzorgcentra uit 

het hele grondgebied. 

 

In het najaar worden de gesteunde initiatieven gevraagd om een evaluatieverslag in te dienen en hun 

ervaringen en lessons learned te delen. 

 

 

Meer info? 
 

• Voor meer informatie en het online kandidaatsdossier raadpleegt u de website www.kbs-

frb.be, belt u het nummer 02 500 45 55 of stuurt een e-mail naar proj@kbs-frb.be.  

 

• Voor meer specifieke vragen neemt u contact op met Saïda Sakali (sakali.s@kbs-frb.be) of 
met Elise Gabriels (gabriels.e@kbs-frb.be).  

 
 
 

 
Het Fonds Dokter Daniël De Coninck 
 
Het Fonds Dokter Daniël De Coninck ondersteunt en ontwikkelt initiatieven die de levenskwaliteit en 
de gezondheid verbeteren van mensen die nood hebben aan thuiszorg. Het Fonds wil bijdragen aan 
een toegankelijke, kwaliteitsvolle en humane eerstelijnszorg. Lokale, gewestelijke, nationale en 
internationale initiatieven komen in aanmerking voor ondersteuning door het Fonds. 
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