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april 2022
Huisartsen (praktijken) aangesloten bij Rijnmond Dokters kunnen een beroep doen op het
innovatiefonds indien zij een initiatief willen opzetten of vervolgen dat niet wordt gefinancierd vanuit
de reguliere zorgfinanciering.
Een project / initiatief kan worden gefinancierd uit RD innovatiefonds,
mits de aanvraag voldoet aan de procedure en de voorwaarden zoals hieronder beschreven.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten aanvragen.
A. Een aanvraag voor een project waarbij het aangevraagde bedrag < € 50.000 bedraagt.
B. Een aanvraag voor een project waarbij het aangevraagde bedrag > € 50.000 bedraagt.
De aanvraagprocedure voor A en B verschilt op onderdelen.

A. Procedure aanvragen voor projecten/ initiatieven < € 50.000,Fase 0 Informele toetsing
Indien een huisartsenpraktijk of wijksamenwerkingsverband een initiatief overweegt of een project
wil starten en hiervoor zoekt naar (co)financiering dan staat een aanvraag bij het innovatiefonds
open. Om te toetsen of het initiatief voldoet aan de voorwaarden en of het in aanmerking komt kan
de initiatiefnemer contact opnemen met Rijnmond Dokters via innovatiefonds@rijnmonddokters.nl

Fase 1 De Aanvraag
1. Aanvrager doet een korte aanvraag in het format/ webformulier waarin in ieder geval aan de orde
komt:
a. Wie is aanvrager en contactpersoon
b. Een duidelijke aanleiding/probleemstelling.
c. De doelstelling en de te behalen resultaten van het project.
d. Is het schaalbaar na een positieve eindbeoordeling van het project?
e. Op welk niveau betreft de aanvraag; regionaal, wijk, huisartsniveau.
f. Is er een verband met de hoofdthema’s in het regioplan van Rijnmond Dokters (O&I)?
g. Begroting van de kosten uitgesplitst naar kostensoort
Deze korte aanvraag aangemeld bij Rijnmond Dokters via een webformulier of te mailen naar
innovatiefonds@rijnmonddokters.nl

Fase 2 Toetsing en beoordeling
2. De aanvraag wordt voorbereid door Rijnmond Dokters. Eventueel worden aanvullende of
verduidelijkende vragen gesteld.
3. De aanvraag wordt beoordeeld door een commissie van drie leden waarvan tenminste twee
huisarts zijn (aangewezen door het bestuur van Rijnmond Dokters). De commissie kan de
aanvrager ook adviseren over aanpassing van het plan of aanpassing van de financiering. De
commissie bestaat uit <invullen namen>. <naam> (Rijnmond Dokters), begeleidt de
commissie.
4. Binnen een maand ontvangt de indiener een reactie van de commissie.

Deze reactie bestaat uit: 1. toekenning of 2. afwijzing of 3. voorlopige afwijzing. Ingeval van
3: in de reactie worden mogelijkheden benoemd om de aanvraag zodanig aan te passen dat
een toekenning mogelijk is.
De commissieleden zijn alle drie beschikbaar voor mogelijke vragen van de
aanvrager.

Fase 3 De Afhandeling van de goedgekeurde aanvraag
5. Indien de commissie positief heeft geoordeeld over de aanvraag dan zal een aanvraag
worden omgezet in een toekenningsovereenkomst. Hierin staat de samenvatting van de
aanvraag, de aanvragende partij en de afspraken over verantwoording van de toegekende
middelen. Rijnmond Dokters zal het bedrag overmaken op een door aanvrager aan te geven
rekeningnummer.
6. Rijnmond Dokters zorgt voor communicatie over de afgewezen en toegekende aanvragen:
a. naar het bestuur en Zilveren Kruis;
b. de aanvragen worden anoniem gepubliceerd op het ledendeel van we website
www.rijnmonddokters.nl
7. Initiatiefnemer/ begunstigde zal uiterlijk 3 maanden na afronding van het project of
tenminste binnen 18 maanden na toekenning een verantwoording zenden aan
innovatiefonds@rijnmonddokters.nl . Hierin staat ten minste of de resultaten van het project
zijn behaald, aanbevelingen voor verdere uitrol en een financiële verantwoording.

B. Procedure aanvragen voor projecten/ initiatieven > € 50.000,Fase 0 Informele toetsing
Indien een huisartsenpraktijk of wijksamenwerkingsverband een initiatief overweegt of een project
wil starten en hiervoor zoekt naar (co)financiering dan staat een aanvraag bij het innovatiefonds
open. Om te toetsen of het initiatief voldoet aan de voorwaarden en of het in aanmerking komt kan
de initiatiefnemer contact opnemen met Rijnmond Dokters via innovatiefonds@rijnmonddokters.nl

Fase 1 De Aanvraag
1. Aanvrager doet een korte aanvraag in het format/ webformulier waarin in ieder geval aan de orde
komt:
a. Wie is aanvrager en contactpersoon
b. Een duidelijke aanleiding/probleemstelling.
c. De doelstelling en de te behalen resultaten van het project.
d. Is het schaalbaar na een positieve eindbeoordeling van het project?
e. Op welk niveau betreft de aanvraag; regionaal, wijk, huisartsniveau.
f. Is er een verband met de hoofdthema’s in het regioplan van Rijnmond Dokters (O&I)?
g. Begroting van de kosten uitgesplitst naar kostensoort
Deze korte aanvraag aangemeld bij Rijnmond Dokters via een webformulier of te mailen naar
innovatiefonds@rijnmonddokters.nl

Fase 2 Toetsing en beoordeling
2. De aanvraag wordt voorbereid door Rijnmond Dokters. Eventueel worden aanvullende of
verduidelijkende vragen gesteld.

3. De aanvraag wordt beoordeeld door een commissie van drie leden waarvan tenminste twee
huisarts zijn (aangewezen door het bestuur van Rijnmond Dokters). De commissie kan de
aanvrager ook adviseren over aanpassing van het plan of aanpassing van de financiering. De
commissie bestaat uit <invullen namen>. <naam> (Rijnmond Dokters), begeleidt de
commissie.
4. De aanvraag wordt als voorgenomen besluit voorgelegd aan Zilveren Kruis (i.e. Arjan Hartog
en Fred Schaaf) ter toetsing. Zilveren Kruis zal tenminste binnen drie weken reageren aan de
commissie. Zo nodig kan Zilveren Kruis aanvullende vragen stellen.
5. De commissie zal niet positief besluiten over een B aanvraag zonder positief advies van
Zilveren Kruis.
6. Binnen 6 weken ontvangt de indiener een reactie van de commissie.
Deze reactie bestaat uit: 1. toekenning of 2. afwijzing of 3. voorlopige afwijzing. Ingeval van
3: in de reactie worden mogelijkheden benoemd om de aanvraag zodanig aan te passen dat
een toekenning mogelijk is.
De commissieleden zijn alle drie beschikbaar voor mogelijke vragen van de
aanvrager.

Fase 3 De Afhandeling van de goedgekeurde aanvraag
7. Indien de commissie positief heeft geoordeeld over de aanvraag dan zal een aanvraag
worden omgezet in een toekenningsovereenkomst. Hierin staat de samenvatting van de
aanvraag, de aanvragende partij en de afspraken over verantwoording van de toegekende
middelen. Rijnmond Dokters zal het bedrag overmaken op een door aanvrager aan te geven
rekeningnummer.
8. Rijnmond Dokters zorgt voor communicatie over de afgewezen en toegekende aanvragen:
a. naar het bestuur en Zilveren Kruis;
b. de aanvragen worden gepubliceerd op het ledendeel van we website
www.rijnmonddokters.nl
9. Initiatiefnemer werkt - indien gewenst door Rijnmond Dokters - actief mee aan

communicatie over het initiatief in het kader van het delen van goede voorbeelden /
best practices
10. Initiatiefnemer/ begunstigde zal uiterlijk 3 maanden na afronding van het project of
tenminste binnen 18 maanden na toekenning een verantwoording zenden aan
innovatiefonds@rijnmonddokters.nl . Hierin staat ten minste of de resultaten van het project
zijn behaald, aanbevelingen voor verdere uitrol en een financiële verantwoording.

Bijlage 1
Toetsingscriteria
Rijnmond Dokters streeft naar uiteindelijk duurzame financiering/ implementatie bij een succesvolle
pilot. Het Fonds heeft als doel huisartsen en praktijken te ondersteunen met het realiseren van de
inzet van e-health en overige vormen van zorgvernieuwing waarvan:
1. Het initiatief beoogd direct of indirect bij te dragen aan de verbetering van de gezondheid
van de inwoners van Rijnmond. Door middel van de verbetering van zorg of versterking van
de organisatie van die zorg.
2. Het initiatief komt direct ten goede aan de huisartsenzorg of de verbinding van
huisartsenzorg met andere domeinen.
3. de toegevoegde waarde op het gebied van doelmatigheid, kwaliteit en/of service nog niet
bewezen hoeft te zijn;

4. er binnen twee jaar meetbare resultaten worden verwacht. De looptijd van de financiering
vanuit het innovatiefonds is maximaal 2 jaar;
5. Er extra financiering nodig is, bijvoorbeeld vanwege een aantoonbare extra tijdsinvestering
en/of extra kosten die nodig zijn om het project op te zetten én uit te voeren;
6. Geen sprake is van dubbele financiering/ verstrekking via Zilveren Kruis;
7. Projecten met een omvang boven €50.000,- worden getoetst op basis van de impact op de
regio en zijn in principe domein overschrijdend.
8. er is een (beknopt) plan van aanpak:
o er wordt een duidelijke aanleiding/probleemstelling beschreven evenals de
doelstelling van het project;
o de zorgvernieuwing wordt concreet, SMART beschreven;
o de te behalen resultaten zijn goed in meetbare uitkomsten beschreven;
o de onderbouwing van de beoogde interventie is beschreven, daar waar mogelijk
m.b.v. literatuur;
o het plan van aanpak (waarin de te behalen resultaten) is realistisch in de beschikbare
tijd (SMART);
o het plan van aanpak benoemt een tussen- en een eindevaluatie.
9. Rijnmond Dokters is in staat de gemaakte afspraken te monitoren op het gewenste doel en
resultaat;
10. Partijen in volledige financiële transparantie handelen, dit betekent voor de contractant dat
kosten voor de noodzakelijke middelen inzichtelijk worden gemaakt. Ook stemt ontvangende
partij ermee in dat de resultaten van het project worden gedeeld;
11. Het innovatiefonds is zelf niet aansprakelijk voor eventuele schade die de subsidieontvanger
lijdt bij de in- of uitvoering van de gesubsidieerde initiatieven. De subsidieontvanger
vrijwaart het innovatiefonds voor eventuele aansprakelijkheid door derden als gevolg van
tekortkomingen in de uitvoering van het initiatief dan wel in de behaalde resultaten binnen
het initiatief.

