Fonds Gert Noël

Projectoproep 2022
Een betere communicatie en begeleiding van de patiënt en zijn naasten is sinds jaren het
streefdoel van het Fonds Gert Noël.
Elk jaar bekronen de Prijs Gert Noël en de Ruggesteun initiatieven die hiertoe op een
originele en vernieuwende manier streven.
De Prijs Gert Noël 2022 zal gaan naar een goed ingewerkt project dat een ervaring kan
aantonen van minstens twee jaar. De laureaat van de prijs ontvangt een bedrag van
€30.000.
Twee Ruggesteunen, elk ter waarde van €10.000, zullen toegekend worden aan recent
opgestarte projecten, het ene voor een algemeen project, het andere voor een project met
kinderen in het ziekenhuis als specifieke doelgroep.

Kandidaatsdossier

Uit het kandidaatsdossier moet blijken dat het initiatief op een originele en vernieuwende
manier tracht om de kwaliteit van de luisterbereidheid, de informatieverstrekking en de
begeleiding van de patiënt en van zijn naasten te verbeteren in het ziekenhuis of in het
zorgnetwerk.
Het zorgnetwerk omvat alle actoren die een rechtstreekse band hebben met het ziekenhuis
zoals de instellingen voor middellang of lang verblijf, de thuiszorg, daghospitalen,
revalidatiecentra, vzw’s die betrokken zijn bij het dagdagelijks leven van de patiënten en
hun families voor zover zij regelmatig in contact zijn met de ziekenhuizen of
zorginstellingen.
Het project beperkt zich niet tot de loutere toepassing van de wet van 22 augustus 2002
met betrekking tot de rechten van de patiënt. Projecten die de patiënten beschouwen als
actieve spelers met betrekking tot hun eigen leven, hun gezondheid, hun ziekte en hun
herstelproces komen in aanmerking, evenals projecten die de patiënten en hun
familieleden de mogelijkheid bieden tot een positieve ervaring in het ziekenhuis of in het
zorgnetwerk. Onderzoeks- of onderwijsprojecten komen niet in aanmerking.
Het dossier moet een aantal bijlagen omvatten: een gedetailleerd financieel plan dat de
noden van het project aantoont alsook het verschil dat een eventuele steun van het Fonds
Gert Noël zou kunnen betekenen, een gedetailleerd en stappenplan met duidelijke
vermelding van de start- en einddatum van elke fase, een concrete illustratie van het
project dat onder meer getuigenissen kan bevatten, een voorbeeld van een standaarddag,
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anekdotes, brochures en dergelijke meer en tenslotte de concrete evaluatiemethode van
het project. De evaluatiemethode kan niet beperkt worden tot een
tevredenheidsbevraging, er wordt onder meer een impactmeting van het project en de
evaluatie ervan gevraagd, verbeteringspistes enz.
Alle kandidaatsdossiers, zowel voor de Prijs als voor de Ruggesteun, worden onderworpen
aan een preselectie door het Secretariaat van het Fonds. Een onafhankelijke en
multidisciplinaire jury beoordeelt nadien de projecten die weerhouden werden. De
uiteindelijke beslissing wordt genomen door het Bestuurscomité van het Fonds.
De laureaten zullen uitgenodigd worden voor een evaluatiegesprek met de leden van het
bestuurscomité van het Fonds in de loop van oktober 2023. De uitbetaling van de laatste
schijf van de steun is onderworpen aan de goedkeuring van deze evaluatie door het
bestuurscomité van het Fonds Gert Noël.
Het definitief evaluatieverslag wordt door de laureaten gebracht op de volgende
prijsuitreiking, in de loop van januari 2024.

Selectiecriteria

De selectie- en preselectiecriteria zijn identiek voor de Prijs Gert Noël en voor de
Ruggesteun, behalve wat betreft de startdatum van het project.
PRESELECTIE
De preselectie van de ingediende dossiers wordt op basis van volgende criteria
doorgevoerd :
-

-

Het dossier is correct en volledig ingevuld in één van de drie nationale talen ;
Het dossier duidt duidelijk de startdatum aan van het project, het project moet voor
01/01/2020 gestart zijn om in aanmerking te komen voor de Prijs Gert Noël, voor
01/01/2022 opgestart zijn voor de Ruggesteun;
Het dossier toont duidelijk aan dat het project werd opgezet in de
ziekenhuisomgeving of in het zorgnetwerk.
Het dossier omvat een gedetailleerd financieel plan ;
Het dossier omvat een stappenplan met aanduiding van start- en einddatum van
elke fase;
Het dossier omvat een omschrijving dat het project illustreert ;
De evaluatiemethode van het project wordt uiteengezet in het dossier ;
Het project beantwoordt aan de geest van het Fonds Gert Noël, het strekt ertoe de
zorg menselijker te maken dankzij de luisterbereidheid, de informatieverstrekking
en de begeleiding van de patiënt en van zijn familie.
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Dossiers die niet aan deze criteria beantwoorden of de gevraagde elementen niet bevatten
zullen niet aan de jury voorgelegd worden.
SELECTIE
Een onafhankelijke en multidisciplinaire jury zal de dossiers beoordelen op grond van de
volgende criteria :
-

Overeenstemming met de geest van het Fonds Gert Noël : het project strekt ertoe
de zorg menselijker te maken dankzij de luisterbereidheid, de
informatieverstrekking en de begeleiding van de patiënt en van zijn familie;
De vernieuwende en originele aanpak van het project ;
Het verschil dat de uitvoering van het project kan betekenen voor de patiënt en zijn
naasten ;
Het multiplicatoreffect van het project : het initiatief moet tot voorbeeld kunnen
dienen van andere diensten of instellingen ;
De integratie van het project in de instelling of het zorgnetwerk ;
De duurzaamheid van het project: uit het dossier moet de inzet blijken van de
initiatiefnemer om het project te verduurzamen, door financiële middelen te zoeken
die het project kunnen doen voortbestaan na de steun van het Fonds Gert Noël;
De impact die een eventuele financiële steun van het Fonds Gert Noël op het
project zou hebben.

Een jurylid dat rechtstreeks of onrechtstreeks banden heeft met een van de kandidaten
neemt niet deel aan de besprekingen van de betreffende kandidatuur.

Praktische vragen

-

Het kandidaatsdossier dient online ingevuld te worden via www.kbs-frb.be ten
laatste 28 september 2022 om middernacht ;
De beslissingen van het bestuurscomité zijn onherroepelijk ;
Elke kandidaat wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van het resultaat van de
selectie, ten laatste begin december 2022 ;
De lijst van de laureaten en hun gedetailleerde beschrijving zijn beschikbaar op de
website van de Koning Boudewijnstichting www.kbs-frb.be;
Voor algemene inlichtingen kan u zich richten tot het Contact Center van de Koning
Boudewijnstichting op het nummer 02/500 45 55 of via proj@kbs-frb.be;
Voor specifieke vragen kan u zich richten tot Victoire Dieryck op het nummer
02/549 02 44 of via dieryck.v@mandate.kbs-frb.be
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Koning Boudewijnstichting
Samen werken aan een betere samenleving
De Koning Boudewijnstichting heeft als opdracht bij te dragen tot een betere samenleving.
De Stichting is in België en Europa een actor van verandering en innovatie in dienst van het
algemeen belang en van de maatschappelijke cohesie. Ze zet zich in om een maximale impact te
realiseren door de competenties van organisaties en personen te versterken. Ze stimuleert
doeltreffende filantropie bij personen en ondernemingen.
Integriteit, transparantie, pluralisme, onafhankelijkheid, respect voor diversiteit en bevorderen van
solidariteit zijn haar belangrijkste waarden.
Haar actiedomeinen momenteel zijn armoede en sociale rechtvaardigheid, filantropie, gezondheid,
maatschappelijk engagement, ontwikkeling van talenten, democratie, Europese integratie, erfgoed
en ontwikkelingssamenwerking.
De Koning Boudewijnstichting werd opgericht in 1976, toen Koning Boudewijn 25 jaar koning was.
Dank aan de Nationale Loterij en aan alle schenkers voor hun gewaardeerde steun.
kbs-frb.be Abonneer u op onze e-news goededoelen.be
Volg ons op Facebook | Twitter | YouTube | LinkedIn | Instagram (=pictogrammen)
Koning Boudewijnstichting, stichting van openbaar nut
Brederodestraat 21, 1000 Brussel info@kbs-frb.be 02-500 45 55
Giften vanaf 40 euro op onze rekening IBAN: BE10 0000 0000 0404 – BIC: BPOTBEB1 geven
aanleiding tot een belastingvermindering van 45 % op het werkelijk gestorte bedrag.

