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Stichting Nationaal Activatiefonds

1. Visie en Missie
Visie:
Trend: Nederland vergrijst steeds verder. De zorg voor ouderen gaat daardoor een steeds grotere
belasting leggen op de maatschappij.
Er is een grote behoefte aan oplossingen die ouderen kunnen helpen om zelfstandig en actief te
blijven in hun eigen vertrouwde omgeving. Technologie speelt daarbij een belangrijke rol en biedt
nieuwe oplossingen voor digitale zorg thuis. Oplossingen die enerzijds ouderen activeren en
ondersteunen in hun thuissituatie en anderzijds zorgverleners de tools bieden om de beste sociale,
geestelijke en gezondheids-zorg te kunnen verlenen.
Missie:
Doelstelling van de stichting is het welzijn en de gezondheid van mensen verbeteren door ze te
helpen bij sociale activatie.

2. Ambities
Er is een grote en groeiende behoefte aan oplossingen voor digitale zorg thuis. De Stichting
Nationaal Activatiefonds zet zich in om de beste oplossingen voor digitale zorg thuis in de praktijk te
laten landen.
De stichting beoogt succesvolle oplossingen te activeren en te versnellen naar volwaardige impact.
Met ons levende netwerk in de ouderen-zorg identificeren wij veelbelovende initiatieven en
projecten gericht op het activeren en ondersteunen van ouderen in hun thuissituatie.
Wij zetten ons netwerk, onze kennis en vaardigheden in om kansrijke project-initiatieven en de
beste oplossingen op het gebied van digitale zorg thuis in de praktijk te realiseren.

3. Doelstellingen en activiteitenplan
De stichting is eind 2020 met een ervaren bestuur en met vooralsnog beperkte middelen van start
gegaan en wil over 2 jaar het volgende gerealiseerd hebben:
Een kleine, flexibele, organisatie met 5 innovatieve/disruptieve projecten in portfolio al dan niet in
samenwerking met andere partijen.
Dat doen we als volgt:
•
•
•
•
•
•
•
•

Identificeren en selecteren van ideeën en projecten uit bronnen als ZonMW, AAL en andere
partners en spelers in het netwerk.
Opstellen van een projectplan
Werving van fondsen, subsidies en donaties
Bij voldoende financiële middelen gaat een project door
Uitvoering van projecten kan worden uitbesteed
Controle op uitvoering en financiële verantwoordelijkheid is aan de stichting.
Promotie van gerealiseerde oplossingen
Max. 5% van de financiering van een project gaat naar de stichting

Welke tussenstations willen we in 2021 bereiken?
•
•
•
•

Eigen website voor de stichting
Lijst van goede ideeën en oplossingen
Selectiecriteria opgesteld
Eerste 2 projecten gefinancierd
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