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Inleiding beleidsplan 
 

Zuyderland Medisch Centrum is een van de grootste topklinische ziekenhuizen van Nederland. 

Topklinisch betekent dat naast basiszorg hooggespecialiseerde zorg, waarbij de patiënt centraal 

staat, wordt aangeboden. Naast excellente patiëntenzorg, staan de medische opleiding van de 

zorgprofessionals, wetenschappelijk onderzoek, clinical leadership en zorginnovatie hoog in het 

vaandel bij Zuyderland. Als fusieziekenhuis zet Zuyderland in op een vijftal strategische speerpunten 

waarmee een onderscheidend profiel wordt ingenomen ten opzichte van andere Nederlandse 

ziekenhuizen. Zuyderland zet in op de STZ speerpunten: topklinische zorg, innovatie, opleiding en 

onderzoek en verankert deze in de Zuyderland strategie. Daarnaast zet Zuyderland in op een vijftal 

medische speerpunten, namelijk: 

1. mobiliteit en bewegen, 

2.  neuro-cognitieve aandoeningen,  

3. oncologie,  

4. obesitas  

5. medische zorg aan ouderen.  

Binnen deze speerpunten worden door middel van (klinisch) wetenschappelijk onderzoek en 

innovatie, kennis en expertise verder uitgebouwd. 

 

Ondanks dat wetenschappelijk onderzoek en innoveren van belang zijn voor het verbeteren van de 

patiëntenzorg stellen de overheid en zorgverzekeraars hiervoor niet of nauwelijks financiële 

middelen ter beschikking. Het gevolg daarvan is dat Zuyderland Medisch Centrum voor het 

structureel  – en op hoogwaardig niveau – uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en innovatie 

sterk afhankelijk is van private financiering en/of derde geldstroom.  

Ter bevordering en het mede financieren van (klinisch) wetenschappelijk onderzoek en innovatieve 

projecten in Zuyderland Medisch Centrum is de Stichting Research- en Innovatiefonds Zuyderland 

opgericht. 

Doel 
De Stichting Research- en Innovatiefonds heeft ten doel het verwerven van financiële middelen ter 

bevordering, initiëring, stimulering en subsidiering van (klinisch) wetenschappelijk onderzoek en 

zorginnovatie in Zuyderland Medisch Centrum, evenals activiteiten die daarmee verband houden op 

medisch en verpleegkundig vlak, met uitsluiting van winstoogmerk. 

Middelen 
De huidige opzet van de Stichting Research- en Innovatiefonds Zuyderland is het werven van 

fondsen, waarmee jaarlijks financiële bijdrage aan goedgekeurde projectvoorstellen kunnen worden 

toegekend. De geldmiddelen van het Research- en Innovatiefonds wordt – niet limitatief– verkregen 

uit: 

- fondsenwervende activiteiten; 

- jaarlijkse donaties vanuit de industrie/farmacie; 

- een jaarlijks bedrag vanuit de Raad van Bestuur Zuyderland; 

- een nader vast te stellen bedrag vanuit het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB); 

- etc. 
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Het bestuur  
De Stichting Research- en Innovatiefonds Zuyderland is statutair gevestigd in Heerlen en staat 

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 858293675.  

Het bestuur van de Stichting Research- en Innovatiefonds Zuyderland bestaat thans in totaal uit drie 
personen: 

- Een  lid van de Raad van Bestuur, voorzitter 
- Een  lid van het Medisch Specialistisch Bedrijf, secretaris 

- Een afdelingshoofd van het Bureau Wetenschappelijk Onderzoek, penningmeester 

De benoeming is geschied door de Raad van Bestuur Zuyderland voor in beginsel een periode van 

drie jaar, waarna herbenoeming mogelijk is. De bestuursleden genieten géén beloning voor hun 

werkzaamheden. 

 

Het bestuur komt jaarlijks minimaal twee keer bijeen, onder meer voor de goedkeuring van de 

beleids- en activiteitenplanning, de jaarrekening, de toekenning/bekrachtiging van voorgestelde 

subsidies en het vermogensbeheer. Voor wat betreft het secretariaat van de stichting en de 

voorbereiding van de bestuursvergadering wordt ondersteund vanuit Zuyderland Academie 

ingeregeld. 

 

De ambtelijke ondersteuning en voorbereiding van vergaderingen wordt ingeregeld door Zuyderland 

Academie/PAG. Hij/zij draagt zorg voor de uitvoering van de bestuursbesluiten, de verwerking van de 

donaties en giften, andere financiële aangelegenheden en de projectenadministratie. Het 

projectbureau additionele gelden (PAG) draagt zorg voor de integrale financiële administratie en 

verantwoording. 

Fondsenwervende activiteiten 
De fondsenwervende activiteiten binnen de Westelijke en Oostelijke Mijnstreek ten behoeve van 

werving voor de Stichting Research- en Innovatiefonds Zuyderland zijn: 

1. Businessvrienden 

2. Donateurswerving  

3. Eenmalige giften 

4. Major donors 

5. Ambassadeurs 

6. Bestaande evenementen 

7. Schenken en nalaten 

8. Vermogensfondsen 

Ad 1. Het is de intentie een club van Businessvrienden op te richten die de Stichting Research- en 

Innovatiefonds Zuyderland financieel gaan sponsoren. Deze club van Businessvrienden zal bestaan 

uit zowel leveranciers van Zuyderland als ook ondernemers die geografisch gezien, direct gelegen zijn 

in de directe of nabije omgeving van Zuyderland. 
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De Businessvrienden kunnen een keuze maken uit drie verschillende vormen van lidmaatschap, 

goud, zilver of brons. De concrete invulling hiervan volgt later en wordt bij besluit bekrachtigd door 

het bestuur van de stichting. 

 

Als dank voor hun bijdrage organiseert Zuyderland jaarlijks een bijeenkomst waar de 

Businessvrienden kunnen genieten van een borrel en maaltijd. Vervolgens zal één van de medisch 

specialisten een presentatie verzorgen over een actueel onderwerp of lopend onderzoek. De 

vrienden worden in de gelegenheid gesteld om een “kijkje in de keuken” van het ziekenhuis te 

nemen.  

Eens per twee jaar wordt er voor de Businessvrienden een  evenement.  

 

Ad.2. Vooral door straatwerving worden in het ziekenhuis (beide hoofdlocaties) donateurs geworven, 

met als streefcijfer de 2000e donateur eind 2019. Voor het werven van donateurs zullen (specifiek 

daarvoor opgeleide) senioren worden ingezet die enkele dagdelen per week op een of meerdere 

locaties van Zuyderland donateurs gaan werven. 

Het is evident dat de waarde van de nieuwe donateurs zich in de komende jaren moet gaan 

bewijzen. Het "vasthouden" van deze donateurs zal voor een groot gedeelte bepaald worden door in 

hoeverre deze donateurs zich "thuis" voelen bij de Stichting Research- en Innovatiefonds Zuyderland. 

Hier ligt een duidelijke taak voor het bestuur van de Stichting Research- en Innovatiefonds om de 

ondersteuners van het fonds zo goed mogelijk te informeren over de noodzaak en de activiteiten van 

het fonds door middel van nieuwsbrieven, het organiseren van bijeenkomsten en het middels de 

website te informeren over de lopende onderzoeken die door de Stichting Research- en 

Innovatiefonds financieel gesteund worden.  

 

Ad 3. In 2019 wordt een eenmalige giften campagne ontwikkeld en geïmplementeerd. De bedoeling 

is om jaarlijks eenmalige giften te realiseren. Eenmalige giften kunnen bestaan o.a. uit bijvoorbeeld: 

- Plaatsen van collectebussen in de winkels en de restaurants in de binnensteden. 

- Folder voor afscheidnemende medische specialisten die giften rond hun afscheidsreceptie 

aan het Research- en Innovatiefonds Zuyderland willen doneren. 

 

Ad 4. De kans van slagen bij sponsoring is het grootst indien er al een vertrouwensband bestaat 

tussen de eigen organisatie en een potentiële sponsor. De major donors hebben zakelijk gezien 

regelmatig contact met onder andere de medici en willen in die hoedanigheid een financiële bijdrage 

leveren aan het fonds. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om ondernemers of vrije 

beroepsbeoefenaren uit het zorggebied van Zuyderland. 

 

Ad 5. Het doel van de inzet van ambassadeurs is het vergroten van de bekendheid van het Research- 

en Innovatiefonds Zuyderland in het zorggebied en mogelijk daarbuiten. Selectie van ambassadeurs 

loopt via Projectbureau Additionele Gelden (PAG) en Zuyderland Academie. Zij zullen potentiele 

kandidaten voordragen aan de bestuursleden van de Stichting van het Research en Innovatiefonds. 

De ambassadeurs fungeren als boegbeeld voor de Stichting Research- en Innovatiefonds en zijn 

aanwezig tijdens events in de regio, etc. 

 

Ad 6. Bestaande evenementen in de Oostelijke en Westelijke Mijnstreek worden actief door PAG 

benaderd om de Stichting Research- en Innovatiefonds Zuyderland als doelbesteding te 
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kiezen/ondersteunen. Evenementen die zeer zeker van belang zijn voor het fonds is de tweejaarlijkse 

Open Dag van de zorg, St. Joep markt en Oktoberfeest. Het fonds heeft/zoekt contacten met 

ondernemers om samen met hen activiteiten te ontwikkelen die opbrengst genereren voor het 

fonds. 

 

Ad 7. In 2019-2020 wordt een plan van aanpak geschreven en geïmplementeerd betreffende 

nalatenschappen. De bedoeling is om jaarlijks enkele grotere giften te realiseren, onder meer door 

contacten met notarissen en banken.  

 

Ad 8. Er bestaat een aantal vermogensfondsen, die wetenschappelijk onderzoek financieel 

ondersteunen. Er kunnen bij vermogensfondsen alleen aanvragen ingediend worden voor een 

specifiek onderzoeksproject en niet in zijn algemeenheid voor wetenschappelijk onderzoek. 

Vermogen 

Beheer van het vermogen 
Het projectbureau additionele gelden (PAG) is in deze naast Zuyderland Academie 

(mede)verantwoordelijk voor het in co-creatie organiseren en uitvoeren van de fondsenwervende 

activiteiten en draagt zorg voor het beheer en borging van de additionele geldstromen, die 

gegenereerd worden. De administratie van het vermogen ligt bij PAG. De uitgaven uit het fonds 

worden uitsluitend besteed door en voor het Zuyderland Medisch Centrum. 

 

Jaarlijks wordt in september een activiteitenplan en een begroting vastgesteld voor het jaar erna. 

Vaststelling vindt plaats door het bestuur van de Stichting Research- en Innovatiefonds Zuyderland. 

Besteding van het vermogen 
Het vermogen wordt grotendeels besteed aan translationeel, klinisch onderzoek en innovatieve 

projecten binnen Zuyderland. Projectvoorstellen en subsidies dienen te passen binnen de visie, 

missie en strategie van Zuyderland en bij voorkeur ook aan te sluiten bij de medische speerpunten en 

topklinische functies van Zuyderland. In overleg en bij uitzondering zijn andere bestemmingen, 

bijvoorbeeld ten bate van de verbetering van de patiëntenzorg, mogelijk. 

 

Jaarlijks worden de medewerkers van Zuyderland Medisch Centrum opgeroepen om 

projectvoorstellen voor wetenschappelijk onderzoek en/of innovatieve projecten in te dienen. In 

afstemming met PAG biedt het bureau wetenschappelijk onderzoek van Zuyderland Academie waar 

nodig ondersteuning bij het opstellen van een projectvoorstel. De voorstellen worden aan de het 

bestuur van de Stichting Research- en Innovatiefonds ter beoordeling en goedkeuring voorgelegd. 

Desgewenst nodigt het bestuur een aantal onderzoekers ook fysiek uit om hun projectvoorstellen 

(aanvullend) in een presentatie nader toe te lichten, mochten er vragen zijn. Tijdens deze 

bijeenkomst kunnen ook aanvullende/inhoudelijke vragen gesteld worden.  

Bij de beoordeling van de projectvoorstellen wordt gekeken naar de volgende criteria: 

- Zuyderland is de initiator van het project (hoofdonderzoeker is werkzaam in Zuyderland) 

- Het onderzoek wordt (grotendeels) binnen Zuyderland uitgevoerd 

- De uitkomst van het project is maatschappelijk relevant en toepasbaar in de zorgpraktijk 
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- Het project is haalbaar binnen de tijdspanne (denk aan aantallen patiënten), goed van 

kwaliteit (methodologie) en heeft een goede implementatiekans. 

- Het project sluit bij aan bij visie, missie en strategie van Zuyderland en bij voorkeur aan de 

medische speerpunten en topklinische functies van Zuyderland. 

- Het voorstel bevat een adequate en transparante begroting. 

 

Het fonds streeft naar zo minimaal mogelijke kosten en zo min mogelijk overhead, zodat ontvangen 

gelden maximaal voor het verbeteren van de patiëntenzorg ingezet kunnen worden. Binnen de 

begroting kan de projectleider van het fonds uitgaven doen en verplichtingen aan gaan. 

Overschrijdingen van de begroting worden niet vanuit het fonds vergoed, tenzij daar bij hoge 

uitzondering vooraf door het Bestuur goedkeuring is verleend.  

 

Intellectueel eigendom  
Alle resultaten van projecten, die tot stand zijn gekomen met financiering door het Research- en 

Innovatiefonds Zuyderland dienen zo spoedig mogelijk na afloop van het project toegankelijk te 

worden gemaakt voor verder onderzoek en/of exploitatie, tenzij er zwaarwegende belangen (privacy, 

octrooiaanvraag) zijn die (tijdelijk) geheimhouding noodzakelijk maken.  

Met het oog op verspreiding, respectievelijk toepassing, van de resultaten van door het Research- en 

Innovatiefonds Zuyderland gefinancierde projecten dient de subsidieontvanger voorafgaand aan de 

uitvoering van het project er zorg voor te dragen, dat, in geval het project (mede) wordt uitgevoerd 

door personen die geen dienstverband hebben met de instelling, deze personen schriftelijk hun 

eventuele eigendomsrechten op de resultaten overdragen aan Zuyderland.  

Cofinanciering of anderszins aan het project verstrekte bijdragen door derden geven geen recht op 

het exclusief gebruik en /of toepassing van de resultaten, tenzij bij schriftelijke overeenkomst met 

stichting Research- en Innovatiefonds Zuyderland voorafgaand aan de uitvoering van het project 

anders geregeld.  

Door aanvaarding van een subsidie die resulteert in auteursrechtelijk werk en/of databanken, geeft 

de auteursrechthebbende respectievelijk de producent van de databank(en) toestemming voor het 

volgende: het bestuur van het Research- en Innovatiefonds kan ter bevordering van de 

kennisoverdracht van resultaten nadere voorwaarden stellen aan de auteursrechten en de 

extractierechten op databanken die in het kader van het project worden gecreëerd. 

Exploitatierechten 
 De stichting Research- en Innovatiefonds Zuyderland kan gezamenlijke eigendom claimen van de 

resultaten die in aanmerking komen voor exploitatie.  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi64ZSy4MrNAhUBtRQKHVnoBVAQjRwIBw&url=https://twitter.com/zuyderland&psig=AFQjCNFhAj8AhwBQ2v6fSaiUA1wHbTfppA&ust=1467204381484340


  



2 
Beleidsplan Research- en Innovatiefonds Zuyderland  
BWO-Zuyderland Academie/PAG 
2019-2020 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi64ZSy4MrNAhUBtRQKHVnoBVAQjRwIBw&url=https://twitter.com/zuyderland&psig=AFQjCNFhAj8AhwBQ2v6fSaiUA1wHbTfppA&ust=1467204381484340

