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Inleiding beleidsplan 2022 
 

Zuyderland Medisch Centrum (hierna genoemd Zuyderland) is één van de grootste topklinische 

ziekenhuizen van Nederland. Topklinisch betekent dat naast basiszorg hooggespecialiseerde zorg, 

waarbij de patiënt centraal staat, wordt aangeboden. Naast excellente, nabije en innovatieve 

patiëntenzorg in een gastvrije omgeving staan opleidingen van en voor de zorgprofessionals, 

wetenschappelijk onderzoek, clinical leadership, zorginnovatie en continue verbeteren hoog in het 

vaandel bij Zuyderland. 

 

Zuyderland staat voor een patiëntgerichte benadering en zorg, is een spil in de Nederlandse zorgmarkt 

en is toonaangevend op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Samen met de partners in de regio en 

de zorgverzekeraars neemt Zuyderland verantwoordelijkheid voor de inrichting van de zorg. 

Zuyderland is financieel gezond en creëert ruimte voor investeringen. Aan de professionals wordt een 

aantrekkelijke werk- en leeromgeving geboden. 

 

De strategie van Zuyderland is erop gericht dat de zorg voor de patiënt zoveel mogelijk thuis of dichtbij 

huis georganiseerd kan worden. Van een gesloten organisatie naar een open organisatie, kijkend over 

de grenzen heen. Om goed samen te kunnen werken met anderen zijn wij als Zuyderland open en 

transparant en werken vanuit drie kernwaarden: met aandacht, in samenhang en verfrissend 

alledaags. 

 

• Met aandacht 

Als Zuyderland zien we de mensen om ons heen en leven ons in hun leven in, in hun behoeften, 

hun zorgen en talenten. Want een mens is zoveel meer dan alleen zijn ziekte of beperking, zijn 

vak of functie. We hebben oog voor detail en maken heldere keuzes over wat ertoe doet en 

wat we aandacht gaan geven. 

• In samenhang 

Als Zuyderland kijken we altijd naar het grotere plaatje, over de eigen grenzen heen. Hoe 

verhoudt wat wij doen zich tot wat anderen doen of kunnen. We gaan in dialoog om inzicht en 

vertrouwen te krijgen in het eigen kunnen en het kunnen van anderen. Wij zijn in deze open 

en transparant en nodigen anderen uit dat ook te zijn. 

• Verfrissend alledaags 

Als Zuyderland streven we ernaar dat iedereen, bewoners, cliënten, patiënten en collega’s 

zichzelf kunnen zijn en invloed hebben op hoe dingen gaan, net als in het gewone leven van 

alledag. Zelfs bij de meest complexe en ingrijpende zorg wordt eenvoud georganiseerd, zodat 

alles net even soepeler loopt en het dagelijkse ritme zo min mogelijk wordt verstoord. Eenvoud 

maakt het voor iedereen ook makkelijker om een bijdrage te leveren.  

 

Zuyderland zet in op de STZ-speerpunten en verankert deze in de Zuyderland strategie.  

 

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

patiëntenzorg stellen de overheid en zorgverzekeraars hiervoor niet of nauwelijks financiële middelen 

ter beschikking.  
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Het gevolg daarvan is dat Zuyderland voor het structureel en op hoogwaardig niveau uitvoeren van 

wetenschappelijk onderzoek en innovatie sterk afhankelijk is van private financiering en/of derde 

geldstromen.  

Ter bevordering en het mede financieren van medisch en verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek, 

en innovatieve projecten in Zuyderland is de Stichting Research- en Innovatiefonds Zuyderland 

opgericht.  

Doel 
De Stichting Research- en Innovatiefonds Zuyderland heeft als doel het verwerven van financiële 

middelen ter bevordering, initiëring, stimulering en subsidiering van medisch wetenschappelijk 

onderzoek, verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek en zorginnovatie in Zuyderland, evenals 

activiteiten die daarmee verband houden, met uitsluiting van winstoogmerk. 

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

waarmee jaarlijks financiële bijdragen aan goedgekeurde projectvoorstellen kunnen worden 

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

uit: 

- fondsenwervende activiteiten 

- eenmalige en structurele donaties door particulieren 

- donaties vanuit de industrie/farmacie 

- een jaarlijkse bijdrage vanuit de Raad van Bestuur Zuyderland 

- een jaarlijkse bijdrage vanuit het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) 

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 in totaal uit drie 

personen: 

- Een lid van de Raad van Bestuur van Zuyderland (voorzitter) 

- Een lid van het Medisch Specialistisch Bedrijf (secretaris) 

- Het afdelingshoofd van Bureau Wetenschappelijk Onderzoek van Zuyderland 

(penningmeester) 

De bestuursleden zijn benoemd door de Raad van Bestuur van 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 beheer van het vermogen. Voor de project- en financiële administratie en de uitvoer van haar 

werkzaamheden wordt het bestuur ondersteund en geadviseerd door medewerkers van het 

Projectbureau Additionele Gelden (PAG) en Bureau Wetenschappelijk Onderzoek (BWO) van 

Zuyderland.  
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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. Zuyderland heeft haar eigen businessclub die bestaat uit zowel leveranciers van Zuyderland en 

ondernemers die geografisch gezien, gelegen zijn in de directe omgeving van Zuyderland. Het is de 

intentie om de leden van deze businessclub individueel te benaderen voor sponsoring van het 

Research- en Innovatiefonds Zuyderland.  

Jaarlijks zullen de leden van de Businessclub tijdens één van de reguliere bijeenkomsten bijgepraat 

worden over de stand van zaken van de medisch- en verpleegkundig wetenschappelijke, onderzoeken 

en de innovatieve projecten, die (gedeeltelijk) vanuit het fonds zijn gefinancierd. 

 

Ad 2. Via donateurswerving worden in het ziekenhuis donateurs geworven. Voor het werven van 

donateurs worden senioren ingezet die enkele dagdelen per week op de beide ziekenhuislocaties van 

Zuyderland donateurs werven. Vanwege de coronapandemie heeft de fysieke donateurswerving op 

locatie enige tijd stilgelegen. In het tweede kwartaal van 2022 zullen er weer fysiek donateurs 

geworven worden. 

Hiernaast zullen patiënten bij ontslag uit het ziekenhuis een informatiebrochure ontvangen over het 

fonds met de mogelijkheid om te doneren aan het fonds. In 2022 zal met deze actie als pilot gestart 

worden op enkele afdelingen op de ziekenhuislocatie van Zuyderland in Sittard. 

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 deel bepaald worden door in hoeverre deze 

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

worden tweemaal per jaar via een nieuwsbrief geïnformeerd over de activiteiten van het fonds. Hierin 

wordt ook een update gegeven van de status van de onderzoeken die een subsidie hebben ontvangen 

van het fonds. Hiernaast worden de donateurs via georganiseerde bijeenkomsten en de website van 

het Research- en Innovatiefonds geïnformeerd over de lopende onderzoeken die door het fonds 

financieel gesteund worden.  

 

Ad 3. Vanaf 2022 zal het mogelijk worden om via een QR-code eenmalige donaties te doen aan het 

Research- en Innovatiefonds Zuyderland. Deze QR-code zal geplaatst worden op onder andere flyers 

van het fonds, op de website www.zuyderland.nl/onderzoeksfonds en op social media. 

 

Ad 4. Tot major donors behoren onder andere ondernemers of vrije beroepsbeoefenaren uit het 

zorggebied van Zuyderland. Vanwege de regelmatige zakelijke contacten met Zuyderland bestaat er al 
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een hechte vertrouwensband tussen hen en bijvoorbeeld de medici. Deze doelgroep zal door het fonds 

benaderd worden voor sponsoring. 

 

Ad 5. Ambassadeurs zullen ingezet worden met als doel de bekendheid van het Research- en 

Innovatiefonds Zuyderland te vergroten in het zorggebied en daarbuiten. Potentiële kandidaten voor 

de functie van ambassadeur worden door het bestuur van het fonds benaderd.  

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

en zijn aanwezig tijdens events in de regio. 

 

Ad 6. Vertegenwoordigers van het Research- en Innovatiefonds zijn met een stand aanwezig op 

passende interne en externe evenementen die georganiseerd worden in het zorggebied van 

Zuyderland. Een voorbeeld van een intern evenement van Zuyderland is de tweejaarlijkse Open Dag 

van de Zorg. 

 

Ad 7. Notarissen in het zorggebied zullen benaderd worden om het Research- en Innovatiefonds 

Zuyderland onder de aandacht te brengen bij hun cliënten. Informatiebrochures over de 

mogelijkheden na te laten aan het fonds zullen worden gemaakt. Deze kunnen worden uitgereikt aan 

de cliënten die het notariskantoor bezoeken. 

 

Ad 8. Er bestaan een aantal vermogensfondsen die wetenschappelijk onderzoek financieel 

ondersteunen.  

Vermogen 

Beheer van het vermogen 
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 Zuyderland. 

Besteding van het vermogen 
Het vermogen uit het fonds wordt besteed aan medisch wetenschappelijk onderzoek, verpleegkundig 

wetenschappelijk onderzoek en innovatieve projecten binnen Zuyderland. Ingediende 

projectvoorstellen voor subsidie dienen te passen binnen de visie, missie en/of strategie en 

kernwaarden van Zuyderland en bij voorkeur bij de medische speerpunten en/of topklinische functies 

van Zuyderland. In overleg en bij uitzondering zijn andere bestemmingen mogelijk. 

 

Jaarlijks worden via een subsidiecall medewerkers van Zuyderland en leden van het Medisch 

Specialistisch Bedrijf opgeroepen hun projectvoorstel voor medisch wetenschappelijk-, 

verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek en/of innovatieve projecten in te dienen. De 

binnengekomen voorstellen worden beoordeeld door de Adviesraad. Aan de hand van de adviezen 

van de Adviesraad neemt het bestuur een besluit over welke projecten een subsidie uit het fonds zullen 

ontvangen. Tijdens de beoordelingsronde heeft de Adviesraad de mogelijkheid tussentijds aanvullende 

vragen te stellen aan de onderzoekers om hun onderzoek nader toe te lichten.  
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Bij de beoordeling van de projectvoorstellen worden de volgende criteria gehanteerd: 

- 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. 

- 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, strategie en/of kernwaarden van Zuyderland en bij 

voorkeur bij de medische speerpunten en/of topklinische functies van Zuyderland. 

- Het voorstel bevat een adequate en transparante begroting. 

 

Binnen de begroting kan de projectleider uitgaven doen en verplichtingen aangaan. 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 de onderzoeksprojecten 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 (tijdelijke) 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 gezamenlijk eigendom claimen van de 

resultaten die in aanmerking komen voor exploitatie.  
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