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Eerstelijnsprofessionals inspireren en waarderen 
U bent gebeten door uw vak. U wil uw kennis aanscherpen zodat spelers van de eerste lijn en 
patiënten er baat bij hebben. Het Fonds Dr. Daniël De Coninck kan u daarbij helpen! 
    
U wil graag tijd vrijmaken voor onderzoek? U wil specifieke kennis verwerven om een project op te 
zetten dat van belang is voor de eerste lijn? Expertise opdoen in het buitenland en ze toepassen in 
België? U wil andere beroepen uit de eerste lijn beter leren kennen en begrijpen door met hen mee 
te lopen? U hebt financiële steun nodig om inspiratie te vinden of tijd vrij te maken? Dan is deze 
oproep misschien iets voor u! 
 
Deze beurs is voor een individu. Ze ondersteunt eerstelijnsprofessionals met de bezieling en de 
energie om kennis op te bouwen die relevant is voor beroepen van de eerste lijn en deze kennis ook 
te delen, zodat ze een concrete impact heeft.  
 

Tot wie richt deze oproep zich? 

Deze oproep is gericht aan alle eerstelijnsprofessionals (verplegend personeel, verzorgenden of 
zorgkundigen, huisartsen, welzijnswerkers, ergotherapeuten, kinesisten, diëtisten, logopedisten, 
apotheker, enz.) in België die nieuwe kennis willen opdoen om ideeën op het terrein uit te werken 
en/of die onderzoek willen doen dat een meerwaarde genereert voor hun werkomgeving. 

                                                                                                                   
Een beurs voor ‘individuen’ 
De beurs gaat naar een individu. Ze is dus gebonden aan een persoon die nieuwe kennis wil 
opdoen of ontwikkelen door: 

- onderzoek te doen naar een thema dat verschillende eerstelijnsactoren aanbelangt; 
- een studie- of immersiereis te ondernemen in België of in het buitenland om vernieuwende 

praktijken te ontdekken en ze te vertalen naar zijn/haar dagelijkse praktijk. 
 

De verworven kennis moet een directe impact hebben op uw professionele activiteit en van 
concreet belang zijn voor het interdisciplinaire netwerk rond u.   
 
De beurs is bestemd voor één specifieke persoon en is niet overdraagbaar. 
 

Hoeveel bedraagt de beurs? 
De beurzen variëren van 500 euro tot 35.000 euro: 

- Voor onderzoek is er maximaal 35.000 euro steun. Dit bedrag dekt loonkosten voor de 
tijd die werd vrijgemaakt en kosten verbonden aan het onderzoek (verplaatsingen, toegang 
tot databanken, kosten voor de toepassing/verspreiding, enz.). 
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- Voor een studie- of immersiereis dekt de steun de verplaatsingskosten en/of de 
verblijfskosten, naast de kosten voor de toepassing/verspreiding, voor een 
maximumbedrag van 10.000 euro. 
 

De beurzen vergoeden geen materiaalkosten. 
 
De beurs kan rechtstreeks worden uitbetaald aan de geselecteerde bursaal of op een derdenrekening. 
Als het gaat om die van de werkgever, is zijn voorafgaandelijk akkoord nodig.  
 

Toegangsvoorwaarden 
- De kandidaat-bursaal oefent al minstens drie jaar een activiteit uit in de eerste lijn en besteedt 

daar meer dan de helft van zijn/haar arbeidstijd aan; 
- De kandidaat-bursaal heeft, indien nodig, het akkoord van zijn/haar werkgever; 
- De kandidaat-bursaal is nog niet gesteund in het kader van deze beurs; 
- De beurs dekt alleen de kosten die niet op een andere manier gefinancierd kunnen worden; 
- De studie-/immersiereis of het onderzoek moet van start gaan in de zes maanden die volgen 

op de financiering.  
 

Komen niet in aanmerking: 
- Personen die al onderzoek doen dat wordt gefinancierd door een universitair centrum, een 

ziekenhuis, een hogeschool, enz.; 
- Personen die onderzoek doen of een studie-/immersiereis ondernemen voor rekening van 

een vereniging, een federatie, enz.;  
- Beurzen voor de valorisatie en de verspreiding van resultaten of het voortzetten van een 

lopend onderzoek.  
 

Selectiecriteria  
- Motivatie en beschikbaarheid van de kandidaat. 
- Belang van het thema voor de kandidaat en voor de eerste lijn. 
- Mogelijke impact van de beurs op de eerste lijn en op de mensen die thuiszorg en -hulp nodig 

hebben. 
- De capaciteit en het engagement van de kandidaat om de verworven kennis en competenties 

te delen en te implementeren:  
o De kandidaat heeft nagedacht over hoe hij/zij de resultaten gaat toepassen en delen 

in het betrokken netwerk en zelfs daarbuiten;  
o De kandidaat engageert zich om de kennis te delen met de andere bursalen.  

- Bij een onderzoek moet de kandidaat: 
o De onderzoeksvraag duidelijk stellen en de methodologie expliciteren;  
o Beschikken over wetenschappelijke ondersteuning en verankering van het onderzoek 

in een organisatie (bv. hogeschool, universiteit, kenniscentrum) die echter niet de 
initiatiefnemer of de coördinator van het onderzoek is. 

 

Kalender en praktische informatie 
• Uiterste datum voor indiening van het kandidaatsdossier: 19 augustus 2021 

• De selectie gebeurt door een onafhankelijke jury. Indien wenselijk, wordt de kandidaat-
bursaal uitgenodigd voor een interview (oktober). 
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• Bekendmaking van de resultaten: eind oktober 2021 

• Het kandidaatsdossier is online beschikbaar op onze website www.kbs-frb.be. U kan het 
dossier opstarten en geleidelijk afwerken.  
 

 

Opgelet!!!  
Indien u wenst dat het toegekende beursbedrag overgeschreven wordt op een andere rekening 
dan uw eigen rekening (werkgever, wijkgezondheidscentrum, vzw, enz.), moet u een 
kandidaatsdossier derdenrekening invullen.   
In alle andere gevallen wordt het bedrag gestort op uw eigen rekening. U vult dan het 
kandidaatsdossier eigen rekening in. 

 

 
Vragen? 

• Voor algemene informatie (zoals praktische inlichtingen over het online indienen van een 
dossier), gelieve te bellen op het nummer 02 500 45 55 of een mail te sturen naar proj@kbs-
frb.be. 
 

• Voor specifieke informatie over de oproep, kan u contact opnemen met: 
o Isabelle Nguyen, T. 02 549 03 00 of nguyen.i@mandate.kbs-frb.be 
o Laurine Vanackere, T. 02 549 61 60 of vanackere.l@kbs-frb.be  

 
 

Fonds Dr. Daniël De Coninck 
Het Fonds Dr. Daniël De Coninck ondersteunt en ontwikkelt initiatieven die de levenskwaliteit en de 
gezondheid van personen met een zorgbehoefte in hun thuissituatie verbetert. Het Fonds wil bijdragen 
aan een toegankelijke, kwaliteitsvolle en humane eerste lijn. Zowel lokale, regionale, nationale als 
internationale initiatieven komen in aanmerking voor een tussenkomst van het Fonds. 
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