
 
 

 

Projectoproep die mensen met dementie centraal stellen in het 

gemeenschapsleven:  

Oproep tot indiening van projecten voor EFID-Prijzen 2017 

 

European Foundations’ Initiative on Dementia (EFID) 

 

De Europese stichtingen bestaande uit Atlantic Philanthropies, Fondation Médéric 

Alzheimer, Koning Boudewijnstichting, Robert Bosch Stiftung en Genio Trust slaan via EFID 

de handen in elkaar voor de lancering van de Europese prijzen ‘Personen met dementie 

centraal stellen in de eigen stad, dorp of buurt’. De oproep wordt op Europese schaal 

georganiseerd en maakt het mogelijk om 10 prijzen van maximaal 10.000 euro toe te 

kennen. Dit initiatief is bedoeld om initiatieven te belonen waarmee de stem van mensen 

met dementie gehoord wordt, hun kennis te waarderen en hun autonomie en burgerschap 

te respecteren.  

 

Achtergrond 

 

Dementie is één van de meest voorkomende neurodegeneratieve aandoeningen waar 

ouderen mee te maken hebben en het blijft één van de grootste uitdagingen binnen de 

Europese samenleving. Talloze clichés met betrekking tot dementie belemmeren spontane 

communicatie binnen gemeenschappen. Beslissingen over hun sociale betrokkenheid, 

zorgtraject, diensten en behoeften worden vaak VOOR hen genomen, niet DOOR hen. Om 

een bijdrage te leveren voor en betere levenskwaliteit van mensen met dementie, moet de 

samenleving op het lokaal niveau mensen met dementie ondersteunen en de expressie 

van hun resterende capaciteiten faciliteren. Betekenisvolle deelname van mensen met 

dementie in de samenleving is cruciaal om de perceptie van de aandoening te veranderen 

en om hun prioriteiten aan te kaarten bij de belanghebbenden en hun omgeving maar ook 

bij andere actoren zoals beleidsmakers, onderzoekers en het bedrijfsleven.  

 

Mensen met dementie voeren sinds enkele jaren zelf actief het woord als sprekers op 

congressen, nemen een ambassadeursrol op en delen hun ervaringen via hun boeken of 

media. Zij waren pioniers, omdat er veel moed voor nodig is om in het openbaar te spreken 

over het hebben van dementie. Meer recentelijk zijn er groepen mensen met dementie 

opgekomen die een collectieve stem voor mensen met dementie laten horen. Zij spreken 

niet alleen over hun eigen geleefde ervaring, maar delen ook strategieën zoals 

peersupport, voorkeuren van zorgplanning en behandelingen en uiten ook meer en meer 

hun wensen ten aanzien van de organisatie van dienstverlening.  

 

Doelstellingen 

 

Deze oproep tot indiening van projecten richt zich op het bevorderen, bekendmaken en 

verspreiden van goede praktijken die voorwaarden en kansen scheppen voor: 

 Luisteren naar mensen met dementie, waardering van hun kennis en empowerment 

als personen die met deze aandoening leven;  

 Respect voor waardigheid, autonomie en het recht op zelfbeschikking van mensen 

met dementie tijdens alle stadia van de dementie; 

 Steun aan mensen in meer gevorderde stadia van dementie, bij het verwoorden 

van hun eigen voorkeuren en wensen met betrekking tot hun behandelingen en 

zorg; 



 
 

 De opkomst van een sterkere stem en deelname van mensen met dementie op alle 

niveaus (bv. binnen hun privéleven, in stad, dorp of buurt, in het ziekenhuis, binnen 

de gemeenschap of binnen een specifiek woonzorgcentrum); 

 De organisatie en ondersteuning van peersupportgroepen van mensen met 

dementie. 

 

Projectvoorstellen vanuit de zorg- of medische sector moeten innovatieve benaderingen 

met betrekking tot bovenstaande criteria bevatten. Alle benaderingen moeten mensen met 

dementie concrete mogelijkheden bieden om in contact te blijven met hun huidige sociale 

omgeving, bv. binnen de lokale gemeenschap en/of zorgomgeving. 

 

Voor welk type projecten? 

 

De ondersteunde projecten moeten inspiratievolle praktijken aanreiken en de potentie 

hebben om verder uitgerold te kunnen worden. Organisaties die werken rond dementie 

gerelateerde activiteiten kunnen zich kandidaat stellen voor deze prijs voor hun 

uitgevoerde activiteiten, of voor de verdere ontwikkeling van een bestaand project dat 

overeenkomt met de doelstellingen van de oproep.  

 

Projecten kunnen betrekking hebben op mensen met dementie die nog thuis wonen, 

verblijven in een woonzorgcentrum of ziekenhuis, zowel bij de vroege als de meer 

gevorderde stadia van dementie.  

Prijs 

 

Er wordt een prijs van maximaal € 10.000 toegekend aan maximaal 10 projecten.  

Prijswinnaars moeten open staan voor een uitwisseling met andere winnaars en deelname 

aan gemeenschappelijke projectworkshops, evenals public relationswerk en 

evaluatieprocessen. Alle kosten voor (Europese) deelname worden betaald.  

Verder moeten prijswinnaars bereid zijn tot deelname aan verdere netwerkmogelijkheden 

die door EFID voorgesteld worden. 

 

Besluitvormingsproces 

 

Selectiecriteria: 

 

De projecten moeten aantonen dat zij: 

 Passen binnen de projectdoelstellingen, zoals aangegeven in de oproep tot indiening 

van voorstellen; 

 “Geschikt” zijn voor de lokale of regionale context en effect hebben in het eigen land 

en/of gemeenschap; 

 Een voorbeeld kunnen zijn voor verspreiding van goede praktijkervaringen; 

 Eenvoudig toegankelijk zijn voor de gebruiker (met betrekking tot financiële of 

culturele middelen, mobiliteit, enz.);  

 Een langetermijnperspectief hebben en betaalbaar blijven; 

 Bestaan uit of onderdeel zijn van een bestaande strategie; 

 Mensen met dementie betrekken en centraal stellen bij het ontwerp en/of de 

ontwikkeling en/of de implementatie. 

 



 
 

Wijze van aanvraag  

 

Het aanvraag- en het selectieproces vindt plaats in twee stappen.  

1. De kandidaat moet voor 28 mei 2017 een kort conceptvoorstel indienen, via een 

kandidaatsdossier dat gedownload kan worden van de EFID-website 

(www.efid.info). Naast een korte beschrijving van het projectvoorstel moet de 

kandidaat een overzicht geven van de gerealiseerde acties. Het conceptvoorstel kan 

in de eigen taal van de kandidaat aangeleverd worden.  

2. Kandidaten waarvan het project genomineerd wordt, krijgen in september 2017 een 

uitnodiging tot indiening van een volledige aanvraag (de datum wordt later 

meegedeeld). De eindbeslissing wordt in november 2017 bekend gemaakt en de 

prijsuitreiking vindt in januari 2018 plaats.  

 

Alle aanvragen moeten per e-mail verstuurd worden naar het volgende adres: 

info@efid.info. 

Als u hulp nodig heeft, kunt u contact opnemen met het secretariaat van NEF. 

 

De onafhankelijke jury die de aanvragen beoordeelt, bestaat uit externe leden, mensen 

met dementie en vertegenwoordigers van de partnerorganisaties. De samenstelling wordt 

later in het proces aangekondigd. De jury behoudt zich het recht voor om geen prijzen toe 

te kennen. Tegen de besluiten van de jury kan geen bezwaar aangetekend worden. De 

jurybesluiten zullen worden bevestigd door de EFID-partners. 

 

Hoewel alle kandidaten geïnformeerd zullen worden over de resultaten van de oproep, kan 

de EFID-jury geen individuele terugkoppeling over het proces geven. 

 

Tijdlijn 

Lancering van de oproep tot indiening van projecten 14 maart 2017 

Deadline voor de indiening van de eerste 

projectvoorstellen 

28 mei 2017 

Uitnodiging tot indiening van volledige aanvraag  23 juni 2017 

Deadline voor de indiening van volledige aanvraag September 2017 

Aankondiging van de resultaten November 2017 

Officiële prijsuitreiking  Januari 2018 
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