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Steun op organisatieniveau  
 

Reglement1 
 
 

Kom op tegen Kanker wil organisaties die psychosociale ondersteuning voor 
(ex)kankerpatiënten en hun naasten als centrale missie hebben ondersteunen. We 
willen zowel financiële ondersteuning bieden op organisatieniveau als inhoudelijke 
begeleiding.  

 
 

1. Situering  
 
Hoe langer hoe meer mensen komen in aanraking met kanker. Gelukkig overleven 
ook meer en meer mensen de ziekte, waardoor de groep mensen die leeft met een 
kankerverleden en/of de gevolgen daarvan eveneens toeneemt.  
 
Kom op tegen Kanker streeft continu naar een verbetering van de medische én 
psychosociale zorg voor (ex)patiënten en hun naasten. De psychosociale zorg wordt 
nog te vaak los gezien van de gespecialiseerde medische begeleiding van de patiënt. 
Dit komt onder andere tot uiting bij de overgang van de zorg in het ziekenhuis naar 
de zorg thuis: patiënten getuigen in een ‘zwart gat’ terecht te komen eens ze het 
ziekenhuis verlaten.  
 
Het ontbreken van geïntegreerde psychosociale zorg is een probleem. Het heeft een 
grote invloed op de levenskwaliteit van een groeiende groep mensen, alsook op het 
herstelproces en de re-integratie. Dit is het geval zowel voor mensen die kanker 
hebben als voor hun naasten: de overbelasting van mantelzorgers is niet te 
onderschatten.  
 
 

2. Steun op organisatieniveau  
 

Kom op tegen Kanker wil op verschillende manieren tegemoetkomen aan deze 
uitdaging. Zorgactoren en onderzoeksinstellingen kunnen al jaren bij Kom Op een 
aanvraag indienen tot ondersteuning van een ‘innovatief project’, al dan niet met 
onderzoeksluik. Kom op tegen Kanker wil nu een stap verder gaan, en organisaties 
die psychosociale zorg voor (ex)kankerpatiënten en hun naasten als centrale missie 
hebben ondersteunen op organisatieniveau.  

                                                        
1 Dit reglement werd opgemaakt in december 2017, en vervangt al de voorgaande versies.  
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Voor deze organisaties wil Kom op tegen Kanker enerzijds financiële ondersteuning 
bieden, en anderzijds inhoudelijke begeleiding.  Die inhoudelijke begeleiding focust 
op twee zaken : de organisationele veerkracht en impactgericht werken.   
 

- Organisationele veerkracht: Het verlenen van kwalitatief hoogstaande zorg 
staat altijd centraal, maar we stellen vast dat het zakelijke en bestuurlijke 
aspect vaak op de achtergrond geraakt. Wij willen inhoudelijke begeleiding 
geven wat betreft de vormgeving, uitbouw, inhoudelijke en zakelijke leiding 
van de organisatie. Dit betreft dan bijvoorbeeld het pro-actief bezig zijn met 
begroting en inkomstenwerving, personeelsbeleid, strategische planning en 
communicatie, het opzetten van strategische partnerschappen, enzovoort. Op 
lange termijn heeft een gebrek aan aandacht voor die organisationele 
veerkracht immers ook negatieve gevolgen voor het zorgaanbod, dat niet op 
een duurzame manier kan bestendigd worden. Eender welk kwaliteitsvol 
zorgaanbod moet organisatorisch sterk ingebed zijn, daarop wil Kom op 
tegen Kanker meer inzetten.  
 

- Impactgericht werken: Om de zorg die geboden wordt permanent te 
kunnen verbeteren, willen we het meten van resultaten en effecten van de 
zorg aanmoedigen en begeleiden. Wat is de werkelijke impact van de zorg die 
geboden wordt in een zorghuis, bijvoorbeeld? Impactgericht werken 
betekent de gewenste impact constant voor ogen houden, en zodoende 
kritisch naar de eigen werking kijken: zetten we onze energie wel in waar we 
het meeste resultaat kunnen of willen boeken? Hoe kunnen we die impact 
nog vergroten? Wat dient daarvoor anders of beter georganiseerd te 
worden? Dat zijn de vragen die organisaties die impactgedreven werken 
zichzelf durven stellen. 

 
Kom op tegen Kanker stelt een aantal criteria voorop waaraan aanvragers moeten 
voldoen om voor onze steun in aanmerking te komen. Die worden ook in dit 
document toegelicht. 
 
 

3. Criteria 
 

Kom op tegen Kanker werkt met een onafhankelijke selectiecommissie die beslist 
welke initiatiefnemers ondersteund zullen worden.  De aanvrager moet aan een 
aantal criteria voldoen. 
 
3.1. Ontvankelijkheidscriteria 
 

(1) De aanvrager is geen reguliere zorgactor: zorgorganisaties die voldoende 
reguliere (overheids)middelen voorhanden hebben komen niet in 
aanmerking.  
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(2) Het bieden van psychosociale zorg aan (ex)kankerpatiënten of hun naasten is 
de centrale missie van de organisatie en/of (ex)kankerpatiënten of hun 
naasten maken de grootste groep uit bij de gebruikers.  

(3) De aanvrager moet gevestigd zijn op Vlaams grondgebied, of moet een 
Nederlandstalige organisatie zijn in het Brussels gewest.  

(4) De grootste impact van de organisatie moet zich situeren in Vlaanderen en/of 
Brussel. 

 
3.2. Selectiecriteria 
 
(1) Het aanbod is belangrijk, kwaliteitsvol, en vernieuwend  
 
De centrale missie  van de aanvrager is om psychosociale zorgoplossingen aan te 
bieden die de levenskwaliteit van (ex)kankerpatiënten en/of hun naasten 
verbeteren.  
 
Wij vragen de aanvrager te beargumenteren dat de zorg die geboden wordt 
‘belangrijk’ is, waarmee we bedoelen dat er een duidelijke vraag is vanuit de 
doelgroep en een beargumenteerbare link met de levenskwaliteit.  
 
De geboden zorg moet ook kwalitatief zijn: er moet een expliciet en gedeeld begrip 
zijn van ‘kwaliteit’, en de kwaliteit moet continu gemonitord en geëvalueerd 
worden. In elk geval mag de vooropgestelde zorg niet indruisen tegen de principes 
van ‘evidence based medicine’2. Bij de vereisten rond kwaliteit hoort ook dat 
psychosociale zorg geboden wordt door professionele en gediplomeerde 
zorgverleners. Niet-gediplomeerde vrijwilligers kunnen een heel belangrijke rol 
spelen maar kunnen in geen geval een vervanging zijn voor professionele krachten.  
 
Het aanbod moet tenslotte ook een vernieuwing of een verbetering van het 
bestaande aanbod inhouden.  
 
(2) Voldoende groot en inclusief bereik  
 
De organisatie moet duidelijk kunnen aantonen dat ze een maximaal aantal 
begunstigden bereikt. Dit is een afweging tegenover de beschikbare middelen, maar 
ook tegenover de bestaande vraag in de omgeving.  
 
Daarnaast bepleit  Kom op tegen Kanker aandacht voor diversiteit. We staan open 
voor initiatieven die zich specifiek richten op doelgroepen die in de kankerzorg 
traditioneel moeilijk te bereiken zijn zoals mannen, jongeren, mensen van niet-
westerse origine, en mensen in armoede. We vragen ook aan de aanvrager goed te 
beargumenteren hoe het aanbod die mensen zal bereiken die dit het meest nodig 
hebben.  

                                                        
2 Evidence-based medicine (EBM, 'geneeskunde op basis van bewijs') is het expliciet, oordeelkundig en 
consciëntieus gebruikmaken van het beste beschikbare bewijs bij het maken van een keuze voor de behandeling 
van een patiënt. (“Evidence based medicine: what it is and what it isn’t” (David, L. Sackett, e.a.; BMJ 1996; 312:71.)) 
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(3) Financiële duurzaamheid  
 
Kom op tegen Kanker kan en wil organisaties niet eindeloos ondersteunen. Wij willen 
aanvragers graag aansporen tot meer ondernemerschap, waarmee we hoofdzakelijk 
doelen op het aannemen van een proactieve houding wat betreft het werven van 
diverse inkomsten.   
 
De steun door Kom op is er deels op gericht te werken aan de financiële 
zelfredzaamheid. Om dit gebrek aan volledige afhankelijkheid van financiering door 
Kom op tegen Kanker te onderlijnen, is steeds een co-financiering door de indiener 
nodig. Dit wil zeggen dat je als organisatie ook inzet van eigen middelen zal moeten 
kunnen bewijzen. 
 
Bij de selectie van ondersteunde organisaties zal rekening gehouden worden met de 
aanwezigheid en de kwaliteit van een gedetailleerd financieel plan voor de jaren 
waarin steun gevraagd wordt, en een globaal financieel plan voor de daarop volgende 
jaren. De selectiecommissie is geïnteresseerd in de strategie van de organisatie om 
gaandeweg meer eigen middelen te genereren.  
 
(4)  Bekwaam team en bestuur 
 
De nodige managements-competenties moeten aanwezig zijn in het team, naast 
uiteraard de nodige competenties om het beoogde zorgaanbod uit te voeren.  
 
De indienende organisatie moet een zelfstandige juridische structuur zijn, of moet dat 
op korte termijn worden.  Het team wordt dan ook ondersteund door de verplichte 
organen.  
 
Een planmatige werking is onontbeerlijk om in aanmerking te komen voor 
ondersteuning door Kom op tegen Kanker. Dit betekent bijvoorbeeld dat er voor elk 
jaar een inhoudelijk en financieel plan is.  
 
(5) Impactgerichtheid 
 
De door ons ondersteunde organisaties willen hun werking constant bijsturen en 
verbeteren. Daarom wordt er aan evaluatie gedaan. Naast het meten van zogenaamde 
‘output’-indicatoren (aantal begunstigden, aantal geleverde diensten, …) vragen wij 
ook een inzet rond het meten van werkelijke resultaten. Dit kan onder andere 
gebeuren door tevredenheidsbevraging bij patiënten en medewerkers, maar er moet 
ook op zoek worden gegaan naar bijkomende indicatoren die aangeven dat de 
concrete doelstelling van de organisatie daadwerkelijk bereikt is.  
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4. Ondersteuning in verschillende ‘levensfases’

Kom Op Tegen Kanker wil steun bieden aan organisaties die reeds bestaan, maar 
ook aan starters en zelfs aan mensen die nog aan een concept aan het werken zijn. 

4.1. Heeft u een idee dat nog niet helemaal op punt staat? 

Voor wie : Wie een idee heeft voor het oprichten van een organisatie maar nog hulp 
kan gebruiken bij de verdere ontwikkeling van het concept, nodigen wij uit contact 
op te nemen met onze Adviseur Ondernemen in de Zorg via 
katrijn.denteneer@komoptegenkanker.be.  Mensen die nog werken aan het op punt 
stellen van hun concept kunnen immers ook al genieten van onze steun, mits zij zich 
herkennen in de bovenstaande ontvankelijkheids- en selectiecriteria.   

Omschrijving van de steun: De steun voor deze ‘pre-starters’ neemt de vorm aan 
van een professioneel begeleid coachingstraject. Een professionele coach, die in 
overleg met de aanvrager wordt gekozen, zal de geselecteerde aanvrager in 
maximum zes sessies - gespreid over maximum zes maanden – begeleiden bij het 
scherpstellen van het concept. Kom Op Tegen Kanker neemt het grootste deel van 
de kost op zich, de aanvrager zelf wordt ook gevraagd een klein deel van de kost 
voor zijn/haar rekening te nemen (maximum 50 euro per sessie). 

Procedure: Na een intakegesprek met de Adviseur Ondernemen in de Zorg kan de 
pre-starter een dossier indienen. De selectiecommissie zal op basis van dit dossier al 
dan niet steun toekennen.  Halfweg het coachingstraject wordt tijdens een 
evaluatiemoment met aanvrager, coach en Kom Op bekeken of het verderzetten van 
het traject nog wenselijk is. 

Selectiecriteria voor pre-starters: De in dit document beschreven 
ontvankelijkheids- en selectiecriteria zijn van toepassing. De criteria die met 
kwaliteit van de zorg te maken hebben worden streng toegepast, de criteria die met 
organisationele veerkracht en impactmeting te maken hebben worden voor 
aanvragen in deze fase milder toegepast, aangezien ze expliciet voorwerp kunnen 
zijn van het coachingstraject.     

4.2. Bent u klaar om te starten met een nieuwe organisatie? 

Voor wie : Wie wil starten met een organisatie en denkt tegemoet te komen aan 
onze ontvankelijkheids- en selectiecriteria kan een aanvraag indienen voor steun. 

Omschrijving van de steun:  Om tegemoet te komen aan de flexibiliteit die starters 
vaak nodig hebben, moet in het aanvraagformulier vooral duidelijk omschreven 
worden wat de verschillende vragen zijn die tijdens de startperiode beantwoord 
moeten worden, en welke werkpakketten daaraan verbonden zijn – zonder dat 
hieraan een gedetailleerde timing wordt verbonden. Bovenop de gevraagde 
financiële steun krijgen de geselecteerde starters een professionele coach 

mailto:nele.verbruggen@komoptegenkanker.be
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toegewezen, die doorheen de gehele periode waarin de steun loopt de starter zal 
begeleiden.   
 
Het staat de indieners vrij te bepalen hoeveel steun zij vragen. Voor personeelskosten 
is er een plafond van EUR 65.000 per VTE. De ingediende budgetten zullen door de 
selectiecommissie onderzocht worden en eventueel aangepast indien zij van oordeel 
zijn dat het gevraagde budget niet in verhouding staat tot de voorgelegde plannen. 
 
Procedure:  Na een intakegesprek met de Adviseur Ondernemen in de Zorg kan de 
starter een dossier indienen. De toekenning van steun gebeurt na een positieve 
evaluatie van het ingediende dossier, en is een principegoedkeuring voor maximum 
twee jaar. Iedere zes maanden evalueren de starter, de coach, en Kom Op samen de 
voortgang en wordt er bekeken of het opportuun is om verder te gaan met het 
startproject.  
 
Selectiecriteria voor starters: De in dit document beschreven ontvankelijkheids- 
en selectiecriteria zijn van toepassing. De criteria die met kwaliteit van de zorg te 
maken hebben worden streng toegepast, de criteria die met organisationele 
veerkracht en impactmeting te maken hebben worden voor aanvragen in deze fase 
milder toegepast maar de Commissie dient wel degelijk overtuigd te zijn van het 
potentieel en de bereidheid om een veerkrachtige en impactgerichte organisatie uit 
te bouwen.  
 
 
4.3.Werkt u voor een reeds bestaande organisatie?   

 
4.3.1. U vroeg nog niet eerder steun aan binnen dit kader 

 
Voor wie: Bestaande initiatieven die zich herkennen in onze doelstelling en criteria 
kunnen een aanvraag indienen tot ondersteuning.   
 
Omschrijving van de steun:  De steun bestaat enerzijds uit een financieel luik, 
anderzijds uit inhoudelijke begeleiding.  
 
Wat de financiële steun betreft, kan Kom Op Tegen Kanker tegemoet komen aan 
maximum 80% van de aanvaarde begroting. Dit betekent dat de ondersteunde 
organisatie altijd minstens 20% van de middelen zelf zal moeten genereren of elders 
zal moeten vinden. Deze manier van werken sluit aan bij het streven naar financiële 
duurzaamheid van de door ons ondersteunde initiatieven.  
 
Het staat de indieners vrij te bepalen hoeveel steun zij vragen. Voor personeelskosten 
is er een plafond van EUR 65.000 per VTE.  
 
Zoals hoger beschreven wil Kom Op Tegen Kanker naast financiële steun ook 
inhoudelijk versterking bieden. Om een voldoende betrokkenheid van de aanvrager 
te garanderen bij deze inhoudelijke steun, dient een budget van minimum 10.000€ 
per jaar opgenomen te worden. (Dit is een ruwe schatting van een gemiddelde kost. 
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Indieners die zelf een specifiek idee hebben over de inhoudelijke ondersteuning die 
ze willen inroepen mogen een gerichter bedrag begroten.) Bij aanvang van de termijn 
waarin steun verleend wordt zal een inhoudelijk ondersteuningstraject worden 
besproken. Deze inhoudelijke ondersteuning maakt integraal deel uit van de 
overeenkomst met Kom op tegen Kanker, en zal zoals hoger gesteld gaan over 
organisationele veerkracht en impactgericht werken. Niet naleven van de afspraken 
die in dit kader gemaakt worden kan het stopzetten van de volledige ondersteuning 
tot gevolg hebben.  

 
De ingediende budgetten zullen door de selectiecommissie onderzocht worden en 
eventueel aangepast indien zij van oordeel zijn dat het gevraagde budget niet in 
verhouding staat tot de voorgelegde plannen. 
 
Procedure: Na een intakegesprek met de Adviseur Ondernemen in de Zorg kan de 
organisatie een dossier indienen. De toekenning van steun gebeurt op basis van het 
ingediende dossier, en is een principegoedkeuring voor vier jaar. Na twee jaar is er 
een grondige evaluatie die stopzetting tot gevolg kan hebben.  
 
Selectiecriteria voor bestaande organisaties: De in dit document beschreven 
ontvankelijkheids- en selectiecriteria zijn van toepassing.  
 

4.3.2. U vroeg eerder al steun aan binnen dit kader 
 

Organisaties die reeds vier jaar van de steun van Kom Op Tegen Kanker binnen dit 
vernieuwde kader genoten, kunnen een aanvraag indienen om nog twee jaar 
voortgezette steun te krijgen. Het steunpercentage ligt dan echter lager dan 80%, en 
heeft vooral tot doel om de organisatie te begeleiden naar volledige 
onafhankelijkheid van de middelen van Kom Op. We noemen dit een 
‘uitvliegscenario’.  
 
Overzicht van de hierboven beschreven steun:  
 

Pre-
starters  

Starters  Bestaande organisaties  Uitvlieg-
scenario  

Max 1 
jaar 

2 jaar 4 jaar 2 jaar 

Coaching Kan tot 100% 
gesteund worden + 
Coaching 

Maximum 80% + Inhoudelijke 
steun 

Lager 
steunpercentage  
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5. Selectieprocedure 
 
5.1. Intake en aanvraagformulier 
 
 
Een intakegesprek met de Adviseur Ondernemen in de Zorg is verplicht,  voorafgaand 
aan de indiening van het dossier. Dit ter wederzijdse kennismaking en om een 
grondig begrip te hebben van uw situatie en steunvraag.  
 
Na het intakegesprek vult de indiener het gepaste aanvraagformulier in. De 
aanvraagformulieren zijn te vinden op de website van Kom Op Tegen Kanker. In deze 
formulieren worden de bovenstaande criteria getoetst. Deze aanvraagformulieren 
moeten de selectiecommissie in staat stellen een oordeel te vormen.  
 
5.2. Selectie en evaluatie  
 
Een commissie van experten in psychosociale zorg en zorgondernemerschap 
beoordeelt elk dossier. Hun advies wordt gemotiveerd aan de Raad van Bestuur van 
Kom op tegen Kanker overgemaakt. Deze Raad neemt de eindbeslissing.  
 
Evaluatie starters: Zoals hierboven reeds beschreven vindt er bij de starters een 
halfjaarlijkse evaluatie plaats, om te verifiëren of er voldoende voortgang is. Deze 
opvolging is zo intens omdat de afspraken die in het aanvraagdossier gemaakt 
worden veel losser zijn. Zoals gesteld gebeurt de evaluatie door de aanvrager, coach, 
en Kom Op samen. Een eventuele stopzetting gebeurt in samenspraak, enkel als er 
sprake is van fraude of als er van de doelstellingen van Kom Op wordt afgeweken 
kunnen wij eenzijdig beslissen de steun stop te zetten.  
 
Evaluatie bestaande organisaties: De werking van ondersteunde bestaande 
organisaties wordt jaarlijks inhoudelijk en financieel geëvalueerd aan de hand van 
financiële en inhoudelijke voortgangsrapporten. Een eventuele stopzetting gebeurt 
enkel in geval van fraude of als er van de doelstellingen van Kom Op wordt afgeweken. 
Na twee jaar gebeurt  een grondige evaluatie door de selectiecommissie. Als er wordt 
geoordeeld dat de organisatie de vooropgestelde afspraken niet kan waarmaken kan 
de steun worden stopgezet.  
 
 

 
 


