Bestuursverslag over 2019
Graag presenteren wij u het bestuursverslag 2019 van het Agis Innovatiefonds. Het fonds
komt voort uit Agis Zorgverzekeringen en is ontstaan op 31 december 2007 bij het
samengaan van Agis Zorgverzekeringen en Achmea. Agis Innovatiefonds is aangemerkt als
een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en heeft van oorsprong de opdracht om het
eigen vermogen zoveel mogelijk in stand te houden, zodat de continuïteit van het
verwezenlijken van het doel gewaarborgd is. Met de opbrengsten van het vermogen wordt

het bestuur in staat gesteld de maatschappelijke doelstelling van het Agis Innovatiefonds te
realiseren.
Het fonds zet zich in voor het verbeteren van de gezondheidszorg in het algemeen en richt
zich in het bijzonder op het versterken van de eigen regie (en samenredzaamheid) van
mensen met een chronische aandoening. Dankzij de opbrengsten van het vermogen beschikt
het fonds over de middelen om projecten die aan de doelstelling beantwoorden te helpen
realiseren.

Terugblik speerpunten 2019
In het jaarplan van 2019 zijn drie speerpunten benoemd (opzet meerjarenprogramma,
aanvragen en jonge innovators). Hieronder wordt teruggekeken op de inspanningen en
resultaten hierop.

1. Opzet meerjarenprogramma
Eind 2018 concludeerde het Agis Innovatiefonds dat de wijze waarop zij initiatieven
ondersteunt een nieuwe impuls nodig heeft. Het fonds wil graag een groter aantal initiatieven
op weg helpen die écht verschil maken voor het dagelijks leven van mensen met (nog g)een
chronische aandoening. Dat wil zij doen door samen te gaan werken met fondsen die
bijdragen aan de doelstelling van het Agis Innovatiefonds.
In 2019 is hier fors op ingezet. Na een brede verkenning is in het Stimuleringsfonds Creatieve
Industrie een geschikte samenwerkingspartner gevonden. Beide fondsen zien de
toegevoegde waarde van elkaars profiel en het verbinden van elkaars netwerk.

Ontwikkelen vanuit een perspectief van gezondheid en zelfregie van mensen vraagt om
anders denken én doen. Ontwerpers, zoals (interieur)architecten, productontwerpers, social
designers of digitale makers, hebben met hun creativiteit, verbeeldingskracht en
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verbindingskwaliteiten de mogelijkheid nieuwe werkwijzen en denkrichtingen te
introduceren, en in co-creatie tot oplossingen te komen die beter aansluiten op de
(persoonlijke) behoeften van mensen. Dat vergroot de kans dat wat bedacht wordt ook
daadwerkelijk verschil maakt voor de mensen voor wie het bedoeld is. Het Stimuleringsfonds
Creatieve Industrie en het Agis Innovatiefonds hebben om die reden in 2019 de open oproep
Chronisch Gezond vormgegeven. Nieuwe of bestaande coalities van gemeenten,
zorgaanbieders, welzijnsorganisaties, particuliere initiatiefnemers, ondernemers en mensen
met een aandoening worden uitgenodigd om samen met ontwerpers te werken aan nieuwe
producten, ruimtelijke interventies of gezondheidsconcepten ter versterking van de zelfregie
van mensen in hun alledaagse leefomgeving. De werkwijze betreft een ontwerpend
onderzoek, dat wordt uitgevoerd door interdisciplinaire teams in nauwe samenwerking met
de mensen zelf voor wie het initiatief verschil moet maken.
De open oproep Chronisch Gezond is in oktober 2019 gelanceerd tijdens een door de fondsen
gezamenlijk georganiseerde inspiratiesessie op de Dutch Design Week in Eindhoven. Deze
werd in november opgevolgd met een werksessie waarin de deelnemers concreet met elkaar
aan de slag zijn gegaan met hun vraagstuk of idee.
Naast het kennismaken met ontwerpmethodieken was de bijeenkomst gericht op
ontmoeting en kennismaking van geïnteresseerden in de open oproep. Daarmee beoogden
de fondsen om bestaande coalities te versterken of nieuwe te laten ontstaan. De open
oproep en georganiseerde sessies hebben positieve en enthousiaste reacties opgeleverd.
De open oproep is de onderlegger van het tweejarig programma Chronisch Gezond waarin in
twee fasen maximaal 6 projecten ondersteund worden. Het programma wordt in 2020 met
het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie verder ingevuld en mogelijk uitgebreid.

2. Aanvragen in 2019
De ‘reguliere’ aanvragen zijn in 2019 conform aangescherpte criteria beoordeeld. Aanvragers
konden voor advies of ruggenspraak terecht bij de coördinator van het fonds. Overleg
voorafgaand aan het daadwerkelijk indienen van een idee of aanvraag wordt op prijs gesteld
en voortgezet. Dit gaf initiatiefnemers op voorhand meer informatie over of een idee of
aanvraag voldoende aansluit bij het doel (en de criteria) van het Agis Innovatiefonds. Dat heeft
tot gevolg gehad dat er uiteindelijk minder voorstellen formeel zijn ingediend en/of
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voorgelegd aan het Bestuur voor formele beoordeling. (Tabel 1).
In 2019 zijn er 18 reguliere projectaanvragen uit drie aanvraagrondes voorgelegd aan het
bestuur. Twee hiervan kwamen voort uit een voorgelegd idee.
Tabel 1: Aantal reguliere aanvragen dat is beoordeeld en toegekend inclusief het bedrag dat
toegekend is, voor de jaren 2014 tot en met 2019.
Reguliere

Aanvragen

Idee
voorgelegd

Beoordeelde
aanvragen

Toegekende Toegekend
aanvragen

Reguliere

aanvragen

Toegekend

OpenOrproep

Totaal

Kalenderjaar
2014

20

5

€ 131.601

2015

48

9

€ 437.216

2016

76

20

€ 751.276

2017

4

46

12

€ 670.778

2018

26

46

9

€ 325.402

2019

8

18

4

€ 176.527

€ 360.000

€536.527

Het aantal binnengekomen en toegekende reguliere aanvragen is in 2019 ten opzichte van
het jaar 2018 gedaald, evenals het toegekende bedrag. Daar staat tegenover dat aan de
projecten van de open oproep Chronisch Gezond een bedrag van € 360.000 is toegekend. Het
totale toegekende bedrag voor projecten komt daarmee op € 536.527. Een klein deel van dit
bedrag (€ 8.332) komt ten goede van project 2016-46 Bouwstenen van herstel van

Steunpunt GGZ, een project dat onverwacht in 2019 alsnog kon worden toegekend. Het
percentage toegekende projecten ten opzichte van beoordeelde aanvragen is gestegen van
19,5% in 2018 naar 22,2% in 2019.
Door de prioriteit die is gegeven aan de nieuwe samenwerking met het Stimuleringsfonds
Creatieve Industrie is de extra inzet op een forse toename van aanvragen bij de reguliere

rondes van het fonds beperkt gebleven ten gunste van het programma Chronisch Gezond.
We verwachten dat de activiteiten van de open oproep in 2020 en verder een positieve spinoff zal betekenen voor de naamsbekendheid van ons fonds. Daarmee is een goede basis
gelegd voor het ontvangen van een toenemend aantal kwalitatieve en passende aanvragen in
2020 en verder.
In 2019 zijn de volgende initiatieven ondersteund:
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•

STAIRS: Storytelling and Module to Advance Individual Recovery Skills - € 48. 851,(Hanzehogeschool Groningen)

Dit project beoogt het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van de STAIRS module.
De STAIRS-module voorziet in een lacune om patiënten met een depressie te
ondersteunen bij hun persoonlijk en functioneel herstel, het betrekken van hun naasten

en van lotgenotencontact, waarbij ervaringsverhalen het uitgangspunt zijn. Tevens wordt
er gewerkt met online bijpassende filmfragmenten en verhalen. Doordat de module
ontworpen is in een digitale omgeving kan elke deelnemer een eigen keuze maken uit
relevante ervaringskennis. De nadruk ligt minder op wat er fout gaat in het leven van de
patiënt of op een diagnose, maar meer op hoe om te gaan met kwetsbaarheid, acceptatie
en integratie hiervan en het werken aan eigen herstel en veerkracht.
STAIRS biedt de mogelijkheid om hier samen met lotgenoten kennis van te nemen en
vaardigheden te vergroten. Met betrokkenheid van ervaringsdeskundigen. Ook MIND
(koepelorganisatie van cliënten- en familie-organisaties) is betrokken.
•

Bewust worden en bespreken van behandellast - € 74.344,- (Nivel)

Dit project is een samenwerking tussen het Nivel, het Prinses Máxima Centrum, het

Wilhelmina Kinderziekenhuis en de University Maastricht, afdeling Huisartsgeneeskunde.
In Nederland zijn er 1,3 miljoen kinderen en jongeren van 0-25 jaar oud met een
chronische aandoening. Zij ervaren in het dagelijks leven – school, werk, vrije tijd, relaties
– de gevolgen van hun aandoening, maar ook de impact van de behandeling. Deze
zogenaamde behandellast bestaat bijvoorbeeld uit fysieke bijwerkingen, beperkingen van
hun activiteiten, of isolatie. Dat heeft gevolgen voor hun ontwikkeling: jongeren met een

chronische aandoening lopen achter op hun ‘gezonde’ leeftijdsgenoten, terwijl het gevoel
erbij te horen en mee te doen juist voor deze groep zo belangrijk is. Zowel bij jongeren als
bij zorgverleners bestaat de behoefte om hier meer rekening mee te houden en hierover
een eerlijk gesprek te kunnen voeren.
In dit project ontwikkelt men samen met jongeren en zorgverleners een gesprekstool die
bijdraagt aan bewustwording en het bespreekbaar maken van de impact van de
behandeling op het leven van een jongere.
•

2MOVE - € 20.000,- (UMC Utrecht Divisie Hersenen / Lister)

Het 2MOVE project verbetert de leefstijl van mensen met een ernstige psychiatrische
aandoening. Het doel van 2MOVE is gezonde leefstijl een centrale rol geven in de
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begeleiding van Lister en Altrecht (een organisatie in herstelbegeleiding met o.a. begeleid
en beschermd wonen, respectievelijk GGZ organisatie). Een gezonde leefstijl is namelijk de
katalysator in het herstel van een ernstige psychiatrische aandoening. Momenteel lopen
veel mensen met een ernstige psychiatrische aandoening vast in hun psychisch en
maatschappelijk herstel.
•

Project MARCH IVc: een innovatief en gebruikersvriendelijk exoskelet voor mensen
met een dwarslaesie - € 25.000,- (Stichting Moving Bird)

Project MARCH is een non-profit studententeam van de Technische Universiteit Delft dat
zich inzet om mensen gebonden aan een rolstoel weer te doen opstaan en te doen lopen.
Dit doen zij middels de ontwikkeling van een gebruikersvriendelijk exoskelet, een soort
robotisch motorisch harnas waardoor mensen met een dwarslaesie weer kunnen opstaan

en lopen. Het harnas wordt jaarlijks vernieuwd en verbeterd. Ieder jaar ontwerpt en bouwt
een nieuw team op onbetaalde en fulltime basis een volledig nieuw exoskelet.

3. Stimuleren en steunen van (jonge) innovators
In 2019 zijn twee initiatieven gesteund waarbij jonge innovators een rol hadden Een ervan is
het hier bovengenoemde project March.
Daarnaast is steun gegeven aan de Avicenna Health Hackaton. Tijdens dit tweedaags event
konden teams van studenten en professionals samenwerken aan oplossingen voor
ingebrachte praktijkvraagstukken. Op dag twee werden door een jury (waarin ook Dik
Hermans, voorzitter Raad van Toezicht van het Agis Innovatiefonds, plaatsnam) de
prijswinnaars gekozen.
Naast deze initiatieven is het project ‘Communicate, speel je gespreksvaardig’
noemenswaardig onder de innovators. Eind 2018 is aan dit initiatief van Dialogue Trainer
steun toegekend. Het Agis Innovatiefonds is er trots op dat zij Dialogue Trainer en haar
voorloper Stichting Volte, bij haar doorontwikkeling heeft kunnen steunen. Dialogue Trainer is
in 2019 voor hun innovatieve dialoogtrainer meerdere malen genomineerd, onder andere
voor de Computable Awards 2019 in de Categorie Nederlandse Startup van het jaar 2019

en voor de Academic Startup Competition 2019.

Bert Huiskamp Agis Innovatiefonds prijs
Het Bestuur van het Agis Innovatiefonds kijkt met trots terug op de resultaten van een groot
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aantal projecten dat in de afgelopen jaren is ondersteund. Om waardering toe te kennen aan
deze initiatieven is de Bert Huiskamp AIF prijs in het leven geroepen. In oktober zijn in totaal
tien projecten uit de afgelopen twee jaar voor deze prijs genomineerd. Voor de beoordeling en
verkiezing van de prijswinnaars is een jurycommissie samengesteld waarin Bert Huiskamp,
Dik Hermans en Cees Smit zitting hebben genomen. Bij de beoordeling waren de volgende
criteria leidend:

- maatschappelijke impact door het versterken van eigen regie,
- de betrokkenheid van ervaringsdeskundigen,
- het onderscheidend vermogen.
Op basis van een zorgvuldig beoordelings- en wegingsproces is de jury tot de volgende top 3
van prijswinnaars gekomen:
1. Pharos - Gezond in NL (# 8 - 243 punten)
2. Trimbos Instituut - Empowerment in de wijk (# 4 - 211 punten)
3. Fysiotherapie De Waag - Blijf in je Kracht (#1 - 199 punten)
De teams van deze projecten werden in het zonnetje gezet op 25 november tijdens de
werksessie van de open oproep Chronisch Gezond. Zij ontvingen uit handen van de voorzitter
Bert Huiskamp respectievelijk € 10.000 voor de eerste prijs en € 5.000 voor de tweede en
derde prijs, in te zetten voor vervolgactiviteiten.
Het bekendmaken en uitreiken van deze prijs heeft veel positieve reacties ontketend op social
media.

Financiën
Het fonds heeft over 2019 een positief exploitatieresultaat van € 489.220
Het vermogen van de stichting bedraagt ultimo 2019 € 36.354.633 en bestaat uit:
- Stichtingskapitaal

€ 454.245

- Statutair gebonden vermogen

€ 30.483.655

- Overige reserves

€ 4.995.048

- Reserve koersverschillen

€ 421.685

In 2019 is € 536.527 aan nieuwe projecten toegekend.
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Samenstelling bestuurlijke organen
Raad van Toezicht:
-

Dik Hermans, voorzitter

-

Ine van Hest

-

Arno Barens

In 2019 heeft de Raad van Toezicht driemaal vergaderd (waarvan één in gezamenlijkheid met
het volledige Bestuur). Tijdens de drie vergaderingen zijn de voortgang van het fonds

besproken en de financiële rapportages. Daarvan maakte ook de financiële resultaten van de
beleggingsportefeuille deel uit. De financiële verslaglegging over 2018 is besproken in
aanwezigheid van de externe accountant. Tevens heeft de Raad van Toezicht het financiële
verslag 2018 en de begroting 2020 goedgekeurd. De samenwerking met het
Stimuleringsfonds en de open oproep Chronisch Gezond zijn als strategisch thema
geagendeerd, besproken in en ondersteund door de Raad van Toezicht.
Raad van Bestuur:
-

Eeke van der Veen, voorzitter

-

Hetty Linden

-

Jaap Habicht

-

Dick Herfst

In 2019 heeft het bestuur vijf keer vergaderd. Daarnaast is er een gezamenlijk overleg

geweest met de Raad van Toezicht. Tussendoor is veelvuldig telefonisch en schriftelijk (per email) overleg geweest, met name inzake de open oproep Chronisch Gezond.

Het secretariaat – bureau van de stichting
Het fonds heeft een compact uitvoerend bureau bestaande uit een programmacoördinator
(Annemarie Kuiper) en een projectsecretaris (Danielle Klinge). Dit (virtuele) bureau initieert en
coördineert de activiteiten van het fonds. Daarnaast zorgt het voor adviezen aan het bestuur
op de ontvangen aanvragen en rapportages en neemt de dagelijkse werkzaamheden voor
haar rekening. Dat betreft onder meer de projectcontrole en de advisering van
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initiatiefnemers ter voorbereiding op een aanvraag.

Communicatie en zichtbaarheid
Met de in 2019 ontplooide activiteiten is een bijdrage geleverd aan het vergroten van de
naamsbekendheid en zichtbaarheid van het fonds en haar ambitie. In 2020 worden opnieuw
activiteiten georganiseerd die dit verder uitbouwen. De open oproep wordt waar mogelijk

ingezet om hier op een positieve manier aan bij te dragen. De inzet van social media (Twitter
en LinkedIn) is in 2019 gestart en wordt vervolgd en uitgebreid in de komende jaren.

Tot slot
Spreken wij onze dank uit aan iedereen die in 2019 een bijdrage heeft geleverd aan de
professionalisering en aan het functioneren van ons fonds.
Bestuur Agis Innovatiefonds
Eeke van der Veen, voorzitter
Jaap Habicht
Dick Herfst
Hetty Linden
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