Beleidsplan 2012-2016
Stichting Rotterdams Kinderrevalidatie Fonds Adriaanstichting
1. Inleiding
In deze beleidsnotitie beschrijft het bestuur van Stichting Rotterdams Kinderrevalidatie Fonds
Adriaanstichting (KFA) de wijze waarop het de doelstelling van de stichting, zoals vastgelegd in de
statuten, wil bereiken. Het bestuur wil hiermee een bestedingsbeleid ontwikkelen, dat duidelijkheid
biedt aan organisaties en instellingen die subsidie aanvragen. Daarnaast denkt het bestuur zo beter
in staat te zijn tot sturing en ondersteuning van relevante ontwikkelingen en aanvragen.

2. Doelstelling KFA
De doelstelling van KFA is vastgelegd in de statuten en luidt als volgt: ‘De stichting heeft ten doel de
ontwikkeling en stimulering van de revalidatie van en de zorg voor lichamelijk gehandicapten kinderen en eventueel ook volwassenen - in Rotterdam en regio, zulks indien en voor zover de kosten
daaraan verbonden niet op een andere wijze, bijvoorbeeld door verzekering of subsidie, gedekt zijn’.

3. Financieel beleid
Het financiële beleid van KFA stoelt op de volgende uitgangspunten.
Nieuwe giften, erfstellingen en legaten worden direct toegevoegd aan het vermogen. Een gedeelte
van het vermogen wordt aangemerkt als zogenoemd basiskapitaal, dat jaarlijks wordt gecorrigeerd
op basis van een relevant indexcijfer.
Het vermogensbeheer wordt professioneel ondersteund, waarbij de verhouding tussen beleggingen
met een vaste rente, beleggingen in aandelen en liquiditeiten ongeveer 45:45:10 is.
Jaarlijks vóór 1 juli stelt het bestuur de bestedingsruimte voor het daaropvolgende jaar vast op basis
van beleggingsopbrengsten, inclusief gerealiseerde koerswinsten.

4. Inhoudelijk beleid: onderzoek, vernieuwing en overige aanvragen
KFA stelt binnen het kader van haar doelstelling middelen beschikbaar voor wetenschappelijk
onderzoek, zorgvernieuwing en overige aanvragen.
KFA ondersteunt wetenschappelijk onderzoek dat ten dienste staat van de verbetering van zorg en
behandeling en zoekt aansluiting op regionale en voor de regio relevante landelijke onderzoekslijnen.
Daarnaast ondersteunt KFA aanvragen van instellingen en organisaties om te komen tot vernieuwing
van zorg en behandeling. Het betreft kansrijke regionale of voor de regio relevante projecten, die
geen of onvoldoende reguliere financiering kennen. Ten slotte ondersteunt KFA overige aanvragen
van instellingen en organisaties binnen het kader van de statuten. Hieronder vallen activiteiten en
voorzieningen op het gebied van wonen, werken, sport en recreatie, educatie en vrijwilligerswerk.
Jaarlijks stelt het bestuur vóór 1 juli de verdeelsleutel vast voor het daarop volgende kalenderjaar
voor de totale bestedingsruimte over de voornoemde drie terreinen.

5. Professionalisering: samenwerking en keurmerk
Het bestuur van KFA heeft thans niet alleen de beleidsmatige verantwoordelijkheid, maar is ook
belast met de uitvoering van het beleid. Een beperkte ambtelijke ondersteuning is beschikbaar. De
beoordeling van aanvragen geschiedt door de bestuursleden zelf. Behoudens plaatselijke aanvragen
ontbreken daarmee de voorwaarden voor een actief bestedingsbeleid.
KFA kiest niet voor het opzetten van een eigen bureau. Met het oog op professionalisering werkt KFA
samen met een ander fonds, namelijk het Johanna KinderFonds (JKF). Deze samenwerking, die de
eigen verantwoordelijkheid van partijen onverlet laat, heeft de volgende doelen:
- afstemming van beleid;
- ontwikkelen en uitvoeren van procedures ter beoordeling van aanvragen voor wetenschappelijk
onderzoek en zorgvernieuwing.

6. Evaluatie van het beleid
KFA evalueert het beleid jaarlijks op de mate waarin het erin slaagt de beschikbare middelen
daadwerkelijk te besteden conform de doelstellingen.

7. Nadere uitwerking van het beleid voor de periode 2012-2016
Het bestuur heeft reeds een overeenkomst tot samenwerking met JKF, daterend uit 2001. De
samenwerkingsovereenkomst is in 2008 opnieuw bekrachtigd. Ook in de periode 2012-2016 wil het
bestuur de beoordeling van aanvragen voor wetenschappelijk onderzoek en zorgvernieuwing en de
advisering daarover via de procedures van JKF laten verlopen. Besluitvorming over toekenning op
basis van het uitgebrachte advies blijft voorbehouden aan het bestuur van KFA zelf. Het bestuur zal
de overige aanvragen zelf blijven beoordelen.
In de volgende paragrafen zijn de bestemmingsmogelijkheden onderzoek, zorgvernieuwing en
overige aanvragen nader omschreven.

 Wetenschappelijk onderzoek
KFA ondersteunt toegepast revalidatieonderzoek dat zich richt op het effect van behandeling van
kinderen en volwassenen, primair de organisaties en instellingen die gevestigd zijn in Rotterdam en
regio. Fundamenteel onderzoek komt niet in aanmerking voor ondersteuning.
KFA zoekt aansluiting bij regionale en voor de regio relevante landelijke onderzoekslijnen. ZonMw
investeert samen met Revalidatie Nederland (RN) in de ontwikkeling van revalidatiegeneeskundig
onderzoek. Rotterdam behoort tot de in dit verband aangewezen vijf onderzoekskernen. Rijndam
Revalidatie en Erasmus Medisch Universitair Centrum Rotterdam (EMCR) werken nauw samen om
aan de door ZonMw gestelde ‘academiseringseisen’ te voldoen. Versterking van het
wetenschappelijk onderzoek wordt de komende jaren nagestreefd door nauwere samenwerking
met andere revalidatiecentra.
KFA wil met name de academisering van de revalidatiegeneeskunde in Rotterdam/Zuidwest
Nederland blijven ondersteunen. Het betreft in de eerste plaats de ondersteuning van
onderzoeksprojecten. Een bijdrage aan de infrastructuur voor wetenschappelijk onderzoek behoort
eveneens tot de mogelijkheden, behoudens voor zover de financiering daarvan behoort tot de taak
van de relevante instellingen. In 2007 is gestart met het aanlooptraject voor een bijzondere
leerstoel neurorevalidatie. In 2013 heeft dit geresulteerd in de benoeming van de hoogleraar.
Zowel voor wat betreft de patiëntenzorg als het wetenschappelijk onderzoek zal de samenwerking
tussen Erasmus MC en Rijndam worden geïntensiveerd.

 Zorgvernieuwing
KFA ondersteunt aanvragen van instellingen en organisaties om te komen tot vernieuwing van zorg
en behandeling van lichamelijk gehandicapten, primair de organisaties en instellingen die gevestigd
zijn in Rotterdam en regio. Het betreft zowel de implementatie van nieuwe methoden en middelen
binnen een setting als de verbetering van de kwaliteit in samenwerking en afstemming binnen de
gehele zorgketen. Projecten ter verbetering van samenwerking van revalidatie met ziekenhuis,
onderwijs, verpleeghuis, thuiszorg en andere zorgverleners krijgen speciale aandacht.

 Overige aanvragen
KFA kent een lange traditie van ondersteuning van overige aanvragen van instellingen en
organisaties op het gebied van wonen, werken, sport en recreatie, educatie en vrijwilligerswerk.
KFA zet deze traditie voort. Afhankelijk van aard en omvang van de aanvragen in deze categorie
beraadt KFA zich de komende jaren op eventuele nadere beleidsmatige uitwerking.
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