Procedure voor het toekennen en volgen van onderzoeksubsidies
Stofwisselkracht
Bijgewerkt, 24 april 2019
Stappenplan
1. Bepalen omvang en focus subsidieronde
2. Stappen Aanvraagprocedure
2a. Uitdoen Call, maart
2b. Indienen Aanvraag, voor 1 juli
2c. Bevestiging Van Ontvangst
2d. Beoordeling Subsidieaanvraag
2e. Honorering of afwijzing van subsidieaanvraag, in maand november
3. Opstarten project (binnen 6 maanden)
4. Kwaliteitsbewaking
Code Belangenverstrengeling
===========================================
1. Bepalen omvang en focus subsidieronde
Het bestuur van Stofwisselkracht stelt per subsidieronde (dus per call) een maximaal bedrag
beschikbaar.
2a Uitdoen Call
Stofwisselkracht kan de mogelijkheid tot subsidieaanvragen starten door het uitdoen van een
call tot open inschrijving. Mogelijke indieners en diverse onderzoeksgroepen worden per
email uitgenodigd om een subsidieaanvraag te doen. De voorwaarden zijn vermeld op de
website van Stofwisselkracht. Daar is ook een aanvraagformulier te downloaden. Bij het
uitdoen van de call wordt de deadline voor het indien van een subsidieaanvraag bekend
gemaakt
2B Indienen Aanvraag
Voor het indienen van een subsidie aanvraag dient gebruik gemaakt worden van het
aanvraagformulier van Stofwisselkracht
2C Bevestiging Van Ontvangst
Na ontvangst van de subsidie aanvraag stuurt Stofwisselkracht per email een bevestiging van
ontvangst hiervan aan indiener.
Stofwisselkracht kan besluiten een subsidieaanvraag in de volgende gevallen niet in
behandeling te nemen
aanvraag is na deadline ingediend
aanvraag is onvolledig of incompleet.
bepaalde gedragscodes zijn niet gehanteerd
aanvraag sluit niet aan bij de oproep en is daarmee niet relevant voor
Stofwisselkracht.
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2D. Beoordeling Subsidieaanvraag
Na het sluiten van de deadline worden de subsidieaanvragen die aan bovengestelde criteria
(zie 2C) voldoen, aan de Wetenschappelijke Adviesraad van Stofwisselkracht gestuurd met
het verzoek om de subsidieaanvragen te beoordelen op relevantie op kwaliteit.
De Wetenschappelijke Adviesraad Stofwisselkracht (WAS) geeft een oordeel over de
relevantie en kwaliteit (1 is heel laag en 10 is heel hoog). Scores worden opgeteld en gedeeld
door het aantal referenten, waardoor een score tussen 1 en 10 ontstaat. Bij gelijke scores
stemmen de leden van de WAS voor of tegen. Gestreefd wordt naar consensus.
Criteria voor relevantie en kwaliteit
De kwaliteit van de subsidie aanvraag wordt onder andere beoordeeld op:
Doelstelling: toetsen op helderheid, reikwijdte, originaliteit
Plan: Is plan van aanpak helder en adequaat, gekozen methode en analyses etc.
Team: hoe is projectgroep samengesteld, wat is de wetenschappelijke expertise, trackrecord?
Haalbaarheid. Is het aannemelijk dat het doel van de aanvraag binnen de gestelde tijd
wordt bereikt met de beschikbare expertise, menskracht, faciliteiten en middelen.
Relevantie en kwaliteit
Relevantie van een subsidie aanvraag voor het vakgebied erfelijke stofwisselingsziekten en
de wetenschappelijke kwaliteit worden door de leden Wetenschappelijke Adviesraad
beoordeeld.
.2F. Honorering of afwijzing van subsidie aanvraag
In een brief van Stofwisselkracht leest u of de subsidieaanvraag wordt gehonoreerd of
afgewezen.
Het oordeel van de Wetenschappelijke Adviesraad Stofwisselkracht is bindend voor het
bestuur van Stofwisselkracht. Het bestuur kan besluiten om minder subsidiegeld beschikbaar
te stellen dan oorspronkelijk in het projectvoorstel aangevraagd.
3. Opstarten project
Een project moet binnen zes maanden van start gaan, nadat de subsidieaanvraag is
gehonoreerd. Stofwisselkracht dient van de start op de hoogte gesteld worden. Indien een
project niet binnen zes maanden na toekenning van start gaat, vervalt de subsidie. Hierover
wordt de indiener per email bericht. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan deze termijn, in
schriftelijk overleg met en na toestemming van de stichting Stofwisselkracht, verlengd
worden.
4. Kwaliteitsbewaking
Gedurende de looptijd van de projecten volgt Stofwisselkracht de voortgang van het
onderzoek. Wanneer er naar het oordeel van Stofwisselkracht onvoldoende voortgang is,
behoudt Stofwisselkracht zich het recht voor om de financiering tussentijds te stoppen. Er
zijn drie toetsingsmomenten:
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Voortgangsrapport; wanneer het onderzoek een looptijd heeft van langer dan één
jaar, moet één jaar na de start van het onderzoek over de voortgang worden
gerapporteerd. Het oordeel van de Wetenschappelijke Adviesraad
Stofwisselkracht wordt teruggekoppeld aan de projectleiders. Bij een negatieve
beoordeling kan het bestuur van Stofwisselkracht, eventueel in overleg met de
projectleiders besluiten tot het opschorten of stopzetten van financiële steun. Bij
een positieve beoordeling kan het onderzoek worden voortgezet. Voor sommige,
korter lopende projecten, kan alsnog een voortgangsrapportage gevraagd worden.
Eindverslag; bij afronding van het project moet een schriftelijk verslag ingediend
worden waarin de resultaten van het project beschreven staan. Tevens wordt in het
eindverslag een financiële verslaglegging en verantwoording gedaan. Dit verslag
wordt door de Wetenschappelijke Adviesraad Stofwisselkracht beoordeeld.
De naam van de stichting Stofwisselkracht en het projectnummer dient bij alle
vormen van publicaties en voordrachten over het project vermeld worden.

Code Belangenverstrengeling
Het kan voorkomen dat leden van de Wetenschappelijke Adviesraad Stofwisselkracht belang
hebben bij subsidieaanvragen. In die gevallen beoordelen zij niet mee. Stichting
Stofwisselkracht en de Wetenschappelijke Adviesraad van Stofwisselkracht onderschrijven
de Code Belangenverstrengeling. De Code belangenverstrengeling is opgesteld door
Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW), Koninklijke
Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), Gezondheidsraad
(GR), Centraal BegeleidingsOrgaan (CBO), Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG),
Orde van Medisch Specialisten (OMS).
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