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Prijs Herman Van Loon - Oproep 2021 
 

Innovatie bij het zorgondernemen binnen het thema  

“Stilstaan bij doorgaan: Initiatieven die de mentale draagkracht van 

mantelzorgers, zorgverleners en patiënten kunnen versterken” 

I. Het  projectreglement 

 

1. Situering 
Deze stichting is opgericht ter nagedachtenis van dr Herman Van Loon. Hij was een 

zorgondernemer in de eerstelijnszorg avant la lettre, met als motto ‘verder gaan 

waar anderen stoppen’. 

“Zorgondernemerschap” wordt in deze stichting gedefinieerd als een vorm van 

sociaal ondernemerschap in de zorg. Sociaal zorgondernemerschap focust op creatie 

van maatschappelijke impact, op zorginnovatieve, op sociale waarde creërende 

activiteiten die plaatsvinden in zowel profit als social-profit omgevingen.  

Een zorgondernemer/zorgonderneming werkt aan een maatschappelijke uitdaging en 

wil maatschappelijke winst genereren door een sociaal probleem of marktfalen in te 

perken of door een sociale behoefte in te vullen, en dit op een ondernemende, 

marktgeoriënteerde wijze. Ofschoon ze primair een sociale missie wil realiseren, haalt 

ze haar middelen niet primordiaal uit subsidies maar uit ‘de markt’. D.w.z. door eigen 

inkomsten te genereren en zo zelfvoorzienend te worden/zijn. 

 

Deze oproep wil kansen bieden aan zorgondernemers om hun ‘out of the box 

dromen’ - om te innoveren binnen de eerstelijnszorg-  een startduwtje te geven.

  

 

2. Doelstelling 
De stichting heeft als missie om in te zetten op innovatie in de eerstelijnszorg, om zo 

de al jaren ondergewaardeerde eerstelijnszorg een impuls te geven (Astana 

Declaration on Primary Health Care, WHO 2018: beklemtoont belang van investeren 

in eerstelijn om de doelstelling van “Universal Health Coverage” te realiseren). 

Geïnspireerd door de visie van Herman Van Loon denken we out of the box en 

verlaten we de platgetreden paden van het huidig zorgsysteem.  

Innovatie in de eerstelijnszorg is maar innovatief als het een duurzaam effect heeft of 

tot een duurzaam resultaat leidt. We mikken op initiatieven en projecten die 

praktisch toepasbaar en tegelijkertijd gefundeerd zijn, die uitgaan van een holistische 

benadering en oog voor preventie hebben. We dragen bovendien toegankelijkheid 

en kwaliteit in de zorg hoog in het vaandel, omdat dit zorgt voor verbinding en 

sociale cohesie in een diverse samenleving, waarin zowel de derde als de vierde 

wereld volwaardig meespeelt.  
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Ethisch zorgondernemerschap is bij dit alles een premisse omdat het de hoeksteen 

vormt van de ‘innovatie met duurzame resultaten’ die we met deze stichting beogen. 

 

3. Wie kan een aanvraag indienen? 
Elke zorgondernemer/zorgonderneming die zich aangesproken voelt door de missie 

en de doelstelling van de stichting Herman Van Loon. 

 

 

4. Inhoud van de aanvraag 
De promotor dient in zijn aanvraag volgende elementen concreet toe te lichten: 

- de inhoud van het initiatief, 

- de onderneming/organisatie, 

- de vijf basiscriteria, 

- de maatschappelijke uitdaging(en) van het initiatief, 

- begroting en stappenplan, 

- territoriale spreiding van het initiatief, 

- identificatiegegevens van de indiener. 

Dit gebeurt aan de hand van het aanvraagformulier. Respecteren van het aantal 

toegestane maximumregels/tekens strekt tot aanbeveling. 

5. Bedrag van de prijs 
- De jaarlijks uitgereikte ‘Herman Van Loon-prijs’ bedraagt 10.000€ 

- Dit kan aangevuld worden met een de prijs voor een  ‘beloftevolle runner-up’ die 

3.000€ krijgt. 

 

6. Beoordelingscriteria 
Uw initiatief wordt beoordeeld op: 

- Ontvankelijkheid 

- Correctheid van het ingevuld formulier 

- De antwoorden rond de vijf basiscriteria: 

✓ Zorgondernemerschap 

✓ Innoverend karakter 

✓ Eerstelijn met focus op de rol van de verpleegkundige 

✓ Empowering 

✓ Ethisch zorgbeleid 

- Het al dan niet werken op één of meer pijlers: 

✓ Professionalisering van de organisatie van de eerste lijn 

✓ Samenwerking binnen de eerste lijn en tussen de echelons 

✓ Toegankelijkheid van de eerstelijn  

- Originaliteit, relevantie en haalbaarheid. 

 

7. Aanvraagprocedure en timing van de oproep 
De uiterste datum van indiening van de aanvraag is 1 maart 2021 om 12.00 u. 

De aanvraag wordt ingediend tav contact@stichtinghermanvanloon.be aan de hand 

van het onderstaand aanvraagformulier. 
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Na ontvangst van de aanvraag worden indieners van de ontvankelijkheid op de 

hoogte gesteld.  

Enkel de ontvankelijk verklaarde aanvragen worden beoordeeld door de vakjury. 

Deze vakjury zal de gegevens vertrouwelijk behandelen en een rangschikking maken. 

De beslissing over de prijswinnaar en mogelijke runner-up wordt schriftelijk 

meegedeeld in de loop van de maand mei 2021. 

De jury beslist autonoom. Tegen deze beslissing kan geen beroep aangetekend 

worden. 

 

Door een aanvraag in te dienen geeft u toestemming aan de stichting Herman Van 

Loon om dit project te gebruiken in het kader van informatiedoeleinden  

 

Met vragen kan u ons bereiken via contact@stichtinghermanvanloon.be. 

 


