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Social Grants 2023 Projectoproep – operationele projecten 

Reglement 

 

1. Thema 
 

Stichting tegen Kanker verwelkomt bij deze projectoproep operationele projectvoorstellen die als 

doel hebben het psychosociaal welzijn van mensen met kanker en hun naasten te bevorderen. 

Voor de Social Grants 2023 is er een totaalbedrag van 1.000.000 Euro beschikbaar (Operationele 

projecten en studies). 

 

2. Context 
 

Stichting tegen Kanker is ervan overtuigd dat een holistische visie op gezondheid dient vertaald te 

worden naar een integratieve benadering van kankerpatiënten. Binnen deze aanpak wordt vanaf de 

diagnosestelling, bijzondere aandacht besteed aan volgende aspecten: 

• De relatie tussen zorgverlener en patiënt 

• De mens ‘achter’ de patiënt  

• Focus op het welbevinden van de patiënt 

Stichting tegen Kanker kiest bewust voor geen strikte voorafgaande invulling om zo het terrein de 

nodige vrijheid te geven en inspelen op de effectieve reële noden van de patiënt, naaste en 

zorgverlener.  

 

3. Deelname criteria 
 
Projectduur: minimum 1 jaar en maximaal 2 jaar 

Budgetaanvraag: van 10 000 tot 50 000 euro 

Projecten komen enkel in aanmerking als ze niet indruisen tegen de:  
 

✓ Ethische code van Stichting tegen Kanker 
✓ Missies van Stichting tegen Kanker 
✓ Waarden van Stichting tegen Kanker 

 

Projecten komen enkel en alleen in aanmerking als deze inhoudelijk: 
 

✓ Gericht zijn op mensen met kanker en/of naasten; 
✓ Een impact hebben op de levenskwaliteit van de patiënten met kanker (en naasten); 
✓ Geen commercieel doel hebben; 
✓ Gratis of mits een beperkte bijdrage voor mensen met kanker en/of naasten. 
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De financiële bijdrage mag geen drempel zijn voor de deelnemers (totale deelname prijs voor 
alle deelnemers mag maximaal 10% van de totale kost van het project uitmaken). 

✓ Uitsluitend een operationeel project zijn. 

 
NEW: Eenzelfde project mag maximaal 3 keer worden ingediend. 

 
Een project dat al in ontwikkeling is, kan in overweging genomen worden, indien:  

✓ Het voldoet aan de deelname- en selectiecriteria;  
✓ Een gedetailleerde balans wordt voorgesteld met de al behaalde fase en de verkregen 

resultaten. 
 
Projecten komen enkel en alleen in aanmerking als de aanvrager aan volgende criteria voldoet: 

 
✓ De aanvrager moet een geldig publiek- of privaatrechtelijke rechtspersoon zijn op het 

moment van indienen, (vereniging, ziekenhuis, stichting, vzw…) en moet een 
bankidentificatiefiche voorleggen.  

✓ Per instelling mag men 1 operationeel project indienen. Eenzelfde project kan niet worden 
ingediend voor zowel de Levensloop-projectoproep als de Social projectoproep in hetzelfde 
jaar. 

✓ Elke aanvrager stelt een projectcoördinator aan.  Deze persoon zal verantwoordelijk zijn voor 
de uitvoering van het project, de opstelling van de vereiste documenten en de mededeling van 
de resultaten aan Stichting tegen Kanker.  

 
Out of scope/zijn uitgesloten: 

- Directe financiële hulp aan patiënten of hun naasten. 
- Medisch wetenschappelijk, methodologisch en behoeftenonderzoek/studie.  
- Projecten in het kader van preventie. 

- Een lopend project dat wordt gefinancierd in het kader van de Social Grants 2022. 
- Feitelijke verenigingen en particulieren. 

Commerciële organisaties 
 

Dossiers die niet voldoen aan de deelnamecriteria, zullen niet opgenomen worden in de selectie 
door de Sociale Raad en kunnen in geen geval gefinancierd worden. 

 

4. Selectiecriteria 
 

Haalbaarheid van het project 
✓ Duidelijke en meetbare doelstellingen 
✓ In de tijd gedefinieerde acties om doelstelling te bereiken 
✓ Gedetailleerde verantwoording van de gevraagde financiering en eventuele cofinanciering 

  

Impact 

✓ Aantal begunstigden van het project  
✓ In welke mate beantwoordt dit project aan een nood 

 



 

www.kanker.be        3 

Kwaliteit 
✓ Garantie inzake de kwaliteit van de aangeboden zorg 
✓ Opvolging  
✓ Evaluatie (methodologie) 

 

Duurzaamheid  

✓ Initiatieven die genomen worden om continuïteit en eventuele structurele verankering van 
het project binnen de organisatie te verzekeren 
 

 Financieel 

✓ Deelnamekost voor de patiënt 
✓ Organisatiekosten per patiënt 
✓ Financiële details van de begroting 

 

5. Financiering  
 
De financiering zal toegekend worden voor een periode van minimum 1 jaar en maximum 2 jaar en 
laat de financiering toe van:  

✓ Materiaal & Services direct gerelateerd aan de implementatie en uitvoering van het project; 
✓ Personeelsvorming direct gerelateerd aan de implementatie en uitvoering van het project. 
✓ Personeelskosten* direct gerelateerd aan de implementatie en uitvoering van het project, 

voor maximaal 2 personen en onder de voorwaarde dat het extra werkcapaciteit betreft voor 
de uitvoering van het project. Dit betekent: 

1. Door nieuwe medewerker(s) aan te werven.  
2. Door de werktijd van een werknemer te verhogen (bv. van 50% naar 80% of 100%) via 

een specifieke arbeidsovereenkomst in het kader van het project.  
3. Door extra capaciteit te creëren door het aanwerven van een persoon die een 

werknemer in vast dienstverband in staat stelt specifiek aan het project te werken 
gedurende de financiering ervan door Stichting tegen Kanker. 
 

*Belangrijk:  

Elke instelling die salariskosten indient in het kader van een van de hierboven aangegeven 
regelingen, moet arbeidscontracten en salarisstroken verstrekken waarin deze kosten 
gedurende de periode van financiering door Stichting tegen Kanker worden aangetoond. Bij 
niet-naleving van deze clausule is de laureaat verplicht de toegekende subsidie volledig terug 
te betalen. 
 

De financiering kan niet worden gebruikt voor:  
 

✓ Overheadkosten (algemene kosten zoals verwarming, water, elektriciteit, catering voor 
interne vergaderingen, licenties voor algemene software, verzekeringen, onderhoud ruimtes 
en materiaal enz.). 

✓ Loonkosten van medewerkers die vast in dienst zijn bij de organisatie. 
✓ Deelname aan de structurele werking van het instituut of organisatie dat er voordeel van 

ondervindt. 
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6. Algemene bepalingen 
 
De ontvangende organisatie en de coördinator engageren zich om het project, zoals beschreven in 
de aanvraag ingediend bij Stichting te Kanker, te realiseren.  
 
De oorsprong van een co- financiering moet worden gespecificeerd in de budgettering. 
 
Elke financiering toegekend door Stichting tegen Kanker zal het voorwerp zijn van een eigenlijke 
overeenkomst.  
De overeenkomst zal het betalingsplan en de rechten en plichten van alle partijen verduidelijken, met 
inbegrip van de evaluatierapporten.  
 
De onafhankelijke Sociale Raad selecteert op een soevereine manier de projecten en de toegekende 
bedragen per project. Deze selectie wordt voorgelegd ter goedkeuring aan de Raad van Bestuur van 
Stichting tegen Kanker.  Er is geen herziening mogelijk in geval van weigering van een project of een 
gedeeltelijke toekenning van de gevraagde financiering. 
 

7 Praktisch: Indienen project  
 

Documenten 

Een aanvraag gebeurt door het invullen van het applicatieformulier op het platform via volgende Link. 
www.kanker.be/sociale-projectoproep 
 
Dit formulier dient volledig en correct ingevuld te worden. 
Elk dossier dient in twee talen te worden ingevuld. Enerzijds in de moedertaal van de aanvrager (het 
Nederlands of het Frans) en bijkomend in het Engels. 
 

Een bankidentificatie formulier moet aangeleverd worden. 

Tijdsschema 

  

Lancering van de projectoproep 14 maart 2023 

Deadline voor het indienen van projecten  15 juni 2023, 13u 

Bekendmaking van de resultaten november 2023 

 

 

 
 

   


