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Aanleiding   

Ruim één miljoen Nederlanders hebben diabetes. Diabetes gaat samen met veel zorgen. 

Hoe houd ik mijn bloedsuiker goed, of die van mijn kind? Hoeveel medicijnen of insuline 

is nodig? Hoe voorkom ik een hypo of een hyper? Waar vind ik de juiste informatie? Wat 

vertel ik wel en niet aan mijn omgeving?  

‘Iedereen vrij van diabetes’, dat is waarom het Diabetes Fonds investeert in 

wetenschappelijk onderzoek en (door)ontwikkelingen naar betere behandelingen en 

genezing. Maar zolang die genezing er niet is, wil het Diabetes Fonds dat de dagelijkse 

last van diabetes wordt verminderd. En dat doen we door goede ideeën te steunen via 

het Beste Diabetesidee.  

Het Beste Diabetesidee  

Heb je een idee waarmee je dagelijkse zorgen van mensen met diabetes kunt 

verminderen? Heb je iets praktisch of interessants te bieden dat inspeelt op hun 

behoeften? Wij zijn benieuwd naar je plannen! Misschien belonen wij jouw idee zodat je 

dit idee zelf kunt realiseren en daarmee het leven van mensen met diabetes wat beter 

kunt maken. Bovendien ding je dan mee naar de publieksprijs. 

Wie kan meedoen?  

Iedereen met een goed diabetesidee kan meedoen. Mensen met diabetes, ouders van 

kinderen met diabetes, maatschappelijke organisaties, zorgverleners, bedrijven of 

onderzoekers die kennis willen vertalen naar bruikbare toepassingen. Het belangrijkste is 

dat het idee de gezondheid of kwaliteit van leven van mensen met diabetes op korte 

termijn verbetert. En dat je jouw idee zelf kunt realiseren. Ook willen we graag dat 

mensen met diabetes betrokken zijn bij het idee en bij de uitvoering van de plannen.  

Welke ideeën komen in aanmerking voor financiering?  

✓ Jouw idee kan van alles zijn. Bijvoorbeeld een praktisch hulpmiddel, evenement, 

documentaire, clip, magazine, training, doe-het-zelf-instructie, open source project, 

app of voorlichtingsmateriaal. De vorm is niet bepalend. Alleen als het onderzoek is, 

dan moet de praktische toepassing voorop staan.  

✓ Jouw idee moet binnen twee jaar een aantoonbare verbetering opleveren voor 

mensen met diabetes. Dit kan bestaan uit een verbetering van hun gezondheid. Het 

kan ook een verbetering zijn van de zorg die ze krijgen of van de tevredenheid met 

hun leven. Verbeteringen zijn niet beperkt tot gezondheidszorg. Ze kunnen ook 

worden gerealiseerd op werk, school, vakantie, thuis of ergens anders.  

✓ Je kunt jouw idee zelf (laten) realiseren.  

✓ Je kunt tussen € 5.000 en € 50.000 aanvragen en de maximale looptijd is 24 

maanden om je idee te (laten) realiseren. 
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Procedure  

Tot uiterlijk 4 april - 13:00 uur kun je jouw idee indienen via het aanvraagformulier.  

Overtuig mensen waarom jouw idee écht het verschil gaat maken. Maak dus zo goed 

mogelijk duidelijk hoe jouw idee de dagelijkse zorgen van mensen met diabetes 

vermindert. Beschrijf verder in je aanvraag heel precies welke activiteiten je onderneemt, 

wie en wat je daarvoor nodig hebt, hoe dat leidt tot realisatie van jouw idee en hoe dat 

de dagelijkse zorgen van mensen met diabetes vermindert. 

Het formulier - Business model canvas 

Het formulier om jouw idee in te dienen is gebaseerd op het business model canvas. Dit 

klinkt moeilijk, maar is eigenlijk een eenvoudige visuele tool die alle aspecten van een 

projectplan in kaart brengt.  

De vragen gaan over hoe je je idee realiseert. Maar ook over hoe je ervoor zorgt dat het 

idee je doelgroepen bereikt. Het canvas bestaat uit negen bouwstenen. Bij iedere 

bouwsteen is een aantal steunvragen geformuleerd. Deze helpen je om de vraag zo 

volledig mogelijk te beantwoorden.  

Probeer kort en duidelijk te antwoorden en op één bladzijde te blijven. Als je meer tekst 

nodig hebt, kun je daarvoor het toelichtingsveld op de laatste bladzijde gebruiken. 

Verwijs dan naar de bouwsteen die je wilt toelichten. 

We kunnen ons voorstellen dat je geen of weinig ervaring hebt met het invullen van een 

business model canvas. Op internet is veel informatie te vinden over wat de bouwstenen 

inhouden en hoe je een canvas invult. Hier vind je nuttige informatie: 

 

Kamer van Koophandel Innovatiecentrum (video) 

 

Daarnaast stellen twee eerdere winnaars hun succesvolle aanvraag beschikbaar als 

voorbeeld.  

     
De DiaTechExpect kaart Escaperoom Hyper Control 

 

Mocht je toch nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op. 

https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/innovatie/productontwikkeling/business-model-canvas/
https://www.youtube.com/watch?v=kQsrVxUwHAY
https://www.diabetesfonds.nl/media/beste_diabetesidee_2023/voorbeeld_canvas_a.pdf
https://www.diabetesfonds.nl/media/beste_diabetesidee_2023/voorbeeld_canvas_b.pdf
https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/innovatie/productontwikkeling/business-model-canvas/
https://www.youtube.com/watch?v=kQsrVxUwHAY
https://www.diabetesfonds.nl/media/beste_diabetesidee_2023/voorbeeld_canvas_a.pdf
https://www.diabetesfonds.nl/media/beste_diabetesidee_2023/voorbeeld_canvas_b.pdf
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Beoordeling 

Na de deadline voor indiening van je idee vindt een inhoudelijke toetsing en selectie 

plaats door een jury. De jury bestaat uit leden van de Maatschappelijke Adviesraad van 

het Diabetes Fonds. De jury is onafhankelijk en niet betrokken bij de ingezonden ideeën.  

De jury beoordeelt de plannen op een uitgebreide set criteria. Daarmee krijgt ze een 

goed beeld van de meerwaarde van het idee en de kwaliteit van het plan. De criteria  

corresponderen met de bouwstenen van het business model canvas. Er is ook een 

schematisch overzicht van het beoordelingskader beschikbaar. 

 

 ASPECT VELD IN CANVAS 

1.  De toegevoegde waarde van het idee Waardepropositie 

2.  Bepaling van de doelgroep en onderbouwing van de behoefte Klantsegmenten 

3.  De manier waarop de doelgroep bereikt wordt Kanalen 

4.  Planning van activiteiten om het idee te realiseren Kernactiviteiten 

5.  Beschikking over benodigde menskracht en middelen Hulpbronnen 

6.  Een realistisch overzicht van de kosten Kostenstructuur 

7.  De bijdrage van partners Kernpartners 

8.  De relatie met de doelgroep Relaties 

9.  Eventuele inkomsten Inkomstenstromen 

10.  De samenhang tussen deze aspecten Alle velden 

 

De ideeën worden beoordeeld en de ideeën die het beste scoren worden gehonoreerd 

voor zover het budget reikt en rekening houdend met de verschillende behoeften van 

onze doelgroepen. De gehonoreerde ideeën worden uitgeroepen tot de Beste 

Diabetesideeën 2023. Met het geld dat daarbij hoort kun je je idee binnen 2 jaar 

realiseren.  

 

Publieksprijs 

Alle Beste Diabetesideeën dingen mee naar de publieksprijs. Dat is de prijs voor Het 

Beste Diabetesidee, gekozen door het publiek. De winnaar van de publieksprijs ontvangt 

een prijs ter waarde van maximaal € 10.000. Deze prijs kan in overleg met het Diabetes 

Fonds worden besteed in lijn met het ingediende idee en de missie van het Diabetes 

Fonds: ‘Iedereen vrij van diabetes’.  

https://www.diabetesfonds.nl/media/beste_diabetesidee_2023/figuur_beoordeling_bdi.png


 

Het Beste Diabetesidee 2023 

Diabetes Fonds  
Programmabeschrijving Het Beste Diabetesidee 2023  

Planning 

Insturen van je aanvraag 4 april om 13:00 uur 

Bekendmaking gehonoreerde ideeën (onder embargo) Week 26 

Prijsuitreiking Het Beste Diabetesidee Week 36 

Stemming voor de publieksprijs Week 36-38 

Bekendmaking publieksprijs Week 39 

 

Voorwaarden  

✓ Het Diabetes Fonds neemt alleen volledig ingevulde aanvragen in behandeling. 

Vergeet vooral niet om de activiteitentabel in te vullen en een begroting op te stellen. 

Anders kan de jury niet beoordelen of het idee te realiseren en te betalen is. 

✓ Ideeën die na de deadline zijn ingediend worden niet in behandeling genomen. 

✓ De uitvoering van het idee vindt plaats in Nederland. 

✓ Het aan te vragen bedrag is € 5.000 tot € 50.000 en de maximale looptijd is 24 

maanden om je idee te (laten) realiseren. 

✓ De aanvrager is zelf verantwoordelijk voor het (laten) realiseren van zijn/haar Beste 

Diabetesidee. Het Diabetes Fonds is beschikbaar voor assistentie bij vragen en waar 

mogelijk het bieden van ondersteuning. 

✓ Het programma sluit aanvragen uit voor onderzoek dat niet primair gericht is op 

praktische toepassing. Daarvoor zijn andere programma’s. 

✓ Het project kan niet worden gefinancierd uit reguliere middelen en het Diabetes Fonds 

is de aangewezen financier. 

✓ Het Diabetes Fonds behoudt zich het recht voor om te allen tijde deelnemers uit te 

sluiten van deelname. 

✓ De Beste Diabetesideeën met de beste beoordeling worden gezamenlijk tot een 

maximum van € 150.000 toegekend. Mocht dit bedrag niet exact gehaald worden, 

dan kan het Diabetes Fonds besluiten om restbudget niet of deels aan een ander goed 

idee te besteden. 

✓ Het Diabetes Fonds streeft ernaar om met de Beste Diabetesideeën verschillende 

doelgroepen te bedienen. Dit betekent dat goede ideeën kunnen afvallen als ze 

minder goed worden beoordeeld dan een vergelijkbaar idee van een andere 

aanvrager. 

✓ Aan de publieksprijs is een geldbedrag van maximaal € 10.000 verbonden. Deze prijs 

kan in overleg met het Diabetes Fonds worden besteed in lijn met het ingediende idee 

en de missie van het Diabetes Fonds: ‘Iedereen vrij van diabetes’. Bij voorkeur 

versterkt deze extra besteding de impact van het idee, bijvoorbeeld door inhuur van 

een business developer, een vertaling, social media budget, of een presentatie op een 

(internationaal) congres. Aanvragers dienen hiervoor een voorstel in direct na de 
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bekendmaking van gehonoreerde ideeën (week 26). Er wordt slechts één 

publieksprijs uitgereikt. 

✓ Halverwege de looptijd van het project vindt er een evaluatiemoment plaats en zal 

bepaald worden of de geplande activiteiten zijn uitgevoerd. Hierbij kan de jury 

worden ingeschakeld. Bij een negatieve beoordeling kunnen, in het uiterste geval, de 

subsidiebetalingen worden stopgezet en de reeds overgemaakte bedragen worden 

teruggevorderd. 

✓ Wanneer je opbrengsten verwacht uit jouw idee kan de bijdrage van het Diabetes 

Fonds geschieden in de vorm van een ‘subsidie met wederkerigheidsuitgangspunt’ of 

een lening. Dit is afhankelijk van het soort idee en naar oordeel van het Diabetes 

Fonds. Beide vormen zijn bedoeld om ook nieuwe ontwikkelingen in de toekomst 

mogelijk te blijven maken. Bij subsidie met wederkerigheidsuitgangspunt gaat het 

Diabetes Fonds uit van een donatie aan het Diabetes Fonds, waarbij deze donatie in 

verhouding staat tot de investering van het Fonds in jouw idee en de opbrengsten die 

hieruit voortkomen. In het geval van donatie zijn de algemene voorwaarden voor Het 

Beste Diabetesidee van toepassing. In het geval van een lening gelden de 

voorwaarden vanuit de leenovereenkomst. 

✓ De producten en diensten die voortkomen uit investeringen van het Diabetes Fonds 

zijn te allen tijde beschikbaar en betaalbaar voor de doelgroep. 

✓ Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 

✓ Als je idee wordt gehonoreerd en je de subsidie accepteert dan gelden de algemene 

voorwaarden van Het Beste Diabetesidee. 

✓ Winnaars worden geacht om mee te werken en akkoord te gaan met activiteiten voor 

communicatiedoelen en fondsenwerving van het Diabetes Fonds. Dit betreft in ieder 

geval het meewerken aan het maken van korte promotiefilmpjes van de 

gehonoreerde Beste Diabetesideeën voor de publieksprijs.  

 

Indienen 

Je kunt het aanvraagformulier op de website downloaden. Zie diabetesfonds.nl/help-

mee/het-beste-diabetesidee. 

 

Stuur het ingevulde aanvraagformulier naar research@diabetesfonds.nl. 

 

Neem voor vragen contact op met Roel Nahuis, Specialist Kennis & Innovatie van het 

Diabetes Fonds. Bel 033 303 20 54 of stuur een e-mail naar research@diabetesfonds.nl. 

https://www.diabetesfonds.nl/media/beste_diabetesidee_2023/subsidievoorwaarden_beste_diabetesidee_d_d__28_okt_2019.pdf
https://www.diabetesfonds.nl/media/beste_diabetesidee_2023/subsidievoorwaarden_beste_diabetesidee_d_d__28_okt_2019.pdf
https://www.diabetesfonds.nl/help-mee/het-beste-diabetesidee
https://www.diabetesfonds.nl/help-mee/het-beste-diabetesidee
mailto:research@diabetesfonds.nl
mailto:research@diabetesfonds.nl

