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Wat zijn de belangrijkste veranderingen in het nieuwe Kolff+ Programma? 
 
Indiening 

• Kolff+ bestaat uit 3 verschillende beurzen; Creativiteit, Junior / Senior Talent en Succes 
Aanjager beurzen. Elke ronde staat open voor alle 3 de beurzen. Dit zorgt voor onderlinge 
competitie tussen de 3 projectvormen. Ook heb je hierdoor niet 1 maar 2-3 mogelijkheden per 
jaar om een vooraanvraag in te dienen. 

• Voor alle type beurzen werken we nu met hetzelfde (voor)aanvraagformulier. Kijk dus goed 
welke secties voor jouw type aanvraag van toepassing zijn. Meer informatie over de algemene 
en beurs specifieke criteria vind je in het informatieblad van het Kolff+ Programma. 

• Is jouw (voor)aanvraag niet geaccepteerd? Dan mag je niet gelijk een nieuwe aanvraag voor 
dezelfde type beurs indienen. Dit mag na een wachtperiode van 10 maanden (gebaseerd op 
de deadline van de vooraanvraag). 

• Voor de Talent beurzen geldt daarnaast dat je maximaal 2x een vooraanvraag voor een Junior 
en 2x een vooraanvraag voor een Senior beurs mag indienen.   

 
Budget  

• Het Nierstichting Project Financiering Model (PFM) is geactualiseerd. Vanaf nu zal de 
actualisatie van dit model jaarlijks plaatsvinden.  

• Naast een maximum budget per beurs, geldt er nu ook een minimum budget per beurs. 
• Het blijft mogelijk om naast personeelskosten ook budget voor extra kosten aan te vragen 

(binnen het maximum budget van de beurs). De ruimte hiervoor is verhoogd. Het percentage 
extra kosten mag maximaal 30% van het totale aangevraagde bedrag zijn, het percentage 
outsourcing 15%. Voor de Creativiteit beurs liggen de percentages hoger; respectievelijk 60% 
en 30%.   

 
Beoordeling 

• Alle volledige aanvragen worden beoordeeld door externe referenten en patiëntbeoordelaars. 
Hierna ontvangen alle aanvragers een uitnodiging voor een geschreven rebuttal.  

• Alle volledige aanvragen worden op dezelfde dag besproken door de Wetenschappelijke 
Raad (WR). Hierbij worden alle aanvragen persoonlijk ingeleid: bij de Creativiteit beurs door 
het insturen van een korte video pitch, bij de Talent of Succes Aanjager beurs door een live 
presentatie en interview.  

• Het scoring systeem van volledige aanvragen is vereenvoudigd. Alle aanvragen worden door 
de WR beoordeeld op 2 criteria: algemeen (kwaliteit) en beurs specifiek. Hierbij wegen de 
beurs specifieke criteria zwaarder dan de algemene criteria (verhouding 2:1).  

 


