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De cruciale rol van de eerste lijn in de COVID-19 crisis: steun aan 

organisaties 

Context 

In de strijd tegen corona speelt de eerste lijn een cruciale rol. Thuisverpleegkundigen, 

zorgkundigen, huisartsen, maatschappelijk werkers, diensten van gezinszorg, ambulante GGZ 

diensten, apothekers, psychologen, … zetten zich dagelijks in om personen met dringende en 

chronische noden en hun naasten de noodzakelijke zorg en ondersteuning in de thuissituatie te 

bieden. Zij trachten flexibel om te gaan met gewijzigde werkomstandigheden en aangepaste 

richtlijnen. 

Het Fonds Dr. Daniël De Coninck wil eerstelijnsorganisaties ondersteunen om de talrijke 

uitdagingen waarmee zij vandaag geconfronteerd worden te kunnen opnemen. Met deze 

urgentieoproep kan het Fonds, via een verkorte en lichte procedure, zo snel mogelijk middelen 

ter beschikking te stellen aan eerstelijnsorganisaties om beter in te spelen op uitzonderlijke 

noden die zich stellen. 

Voor welke organisaties? 

De oproep richt zich tot eerstelijnsorganisaties actief in Vlaanderen, Brussel of Wallonië die 

geconfronteerd worden met situaties, veroorzaakt door het COVID-19 virus, die hun 

dienstverlening bemoeilijken. Organisaties die eerstelijnsprofessionals groeperen of 

vertegenwoordigen (zorgraden, thuisverplegingsorganisaties, huisartsenkringen, 

beroepsorganisaties, gezinszorgorganisaties, JAC’s, …) komen in aanmerking.  

Voorstellen van een individuele professional, een groepspraktijk, een wijkgezondheidscentrum 

of een woonzorgcentrum worden niet in aanmerking genomen. 

Voor welke uitgaven?  

De financiële steun kan gebruikt voor uitgaven die het gevolg zijn van de coronacrisis.  

Ter illustratie: 

• aangepaste werkorganisatie, andere werkmethoden (zoals online contacten), flexibele 

taakomschrijvingen om onderling beter te kunnen samenwerken;  

• aankoop van materiaal, van beschermingsmiddelen tot digitale communicatiemiddelen; 

• ontwikkelen of aanpassen van informatie- en sensibiliseringstools voor specifieke 

groepen, zoals o.a. personen met een migratieachtergrond; 

• psychologische ondersteuning of psychosociale hulp om te voorzien in behoeften van 

mensen thuis die voortvloeien uit de coronacrisis; 

• aantrekken van bijkomend personeel of samenwerking met vrijwilligers.  
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Het Fonds Dr. Daniel De Coninck nodigt alle geïnteresseerde eerstelijnswerkers uit om 

bijzondere aandacht te besteden aan personen met een verhoogde kwetsbaarheid ten gevolge 

van COVID-19. 

Welke financiële steun?  

Organisaties kunnen een forfaitaire steun aanvragen van € 10.000.  

Welke ontvankelijkheids- en selectiecriteria?  

Ontvankelijkheidscriteria: 
 
• het kandidaatsdossier is volledig ingevuld in de taal van het formulier en ingediend binnen 

de voorziene tijdsperiode;  
• de verantwoordelijke van de organisatie is ouder dan 18 jaar;  

• de organisatie is geen commerciële organisatie en in België gevestigd; 

• de organisatie is actief in de eerste lijn en richt zich tot personen in hun thuissituatie. 

Selectiecriteria: 

• de organisatie bereikt een significante groep van personen met zorg- en 

ondersteuningsnoden; 

• de organisatie staat onder acute druk vanwege de COVID-19 crisis. 

Voorwaarden 

Het Fonds wil voornamelijk snel inspelen op de acute behoeftes op het terrein. Er worden 

momenteel geen bijkomende voorwaarden gesteld. Na het einde van de coronacrisis, zal aan 

alle ondersteunde organisaties gevraagd worden om een kort financieel rapport te bezorgen en 

de belangrijkste lessons learned te delen.  

Timing  

• Organisaties kunnen vanaf vandaag een aanvraag tot steun indienen tot 5 mei 2020. 

Indien het beschikbare budget uitgeput is, kan de oproep vervroegd worden afgesloten.  

• De selectieprocedure die gehanteerd wordt is flexibel: dossiers zullen op regelmatige 

basis gescreend worden in de komende weken, met als doelstelling zo snel mogelijk in 

te kunnen spelen op de behoeftes op het terrein.  

 

Nood aan informatie?  

• Voor meer informatie en het online kandidaatsdossier, raadpleegt u best de website 

www.kbs-frb.be, belt u het nummer 02-500 45 55 of stuurt u een e-mail naar  

proj@kbs-frb.be. 

http://www.kbs-frb.be/
mailto:proj@kbs-frb.be
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• Voor specifieke vragen kan u contact opnemen met Tinne Vandensande via e-mail 

(vandensande.t@kbs-frb.be) of via telefoon (02-549 02 75) of met An Van Campenhout, 

via e-mail (vancampenhout@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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