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LIME levert in samenwerking met partners een bijdrage aan de ontwikkeling en realisatie van 

innovaties rondom gezondheid en gezondheidszorg in Limburg. Om tot een optimale 

samenwerking te komen wordt middels dit document duidelijkheid geboden over de rol en 

toegevoegde waarde van LIME bij uw innovatievoorstel. 

MISSIE 

LIME 2.0 wil vanuit onderwijs en wetenschappen (externe) initiatieven ondersteunen ten aanzien 

van het betekenisvoller, slimmer en efficiënter inzetten van meten en data om de gezondheid en 

zorg in Limburg te verbeteren. 

DE KERN VAN LIME 

Alle LIME projecten hebben betrekken op meten, (betere) inzet en toepassing van data om te 

komen tot een daadwerkelijke impact voor een betere gezondheid en gezondheidszorg voor 

Limburgers. 

DE ROLLEN VAN LIME 

LIME begrijpt dat innovatie niet vanzelf tot stand komt. LIME biedt ondersteuning in het 

innovatieproces op het gebied van: 

• Kennis en advies

Wat is ervoor nodig om deze innovatie succesvol te implementeren waardoor een

bijdrage wordt geleverd aan een betere gezondheid en gezondheidszorg in Limburg?

LIME beschikt over een groot netwerk met daarin een grote diversiteit aan kennis

waardoor het innovatieproces interdisciplinair benaderd kan worden. Van begin tot eind
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van het innovatieproces is de benodigde kennis toegankelijk. Dit vergroot de kans op 

succes en implementatie. 

• Capaciteit

Via LIME kan ondersteuning in uitvoering en uren worden geboden.

• Middelen

LIME kan niet alleen als co-financierder optreden maar beschikt ook over de middelen die

nodig zijn in het innovatieproces. Denk hierbij aan labs, meetinstrumenten, wearables

enz.

Dus wacht niet langer en dien uw innovatievoorstel snel in bij LIME door onderstaand formulier 

in te vullen. Gelieve hierbij alle groene velden in te vullen. 

Mocht u vragen hebben, neem dan contact met ons op via lime@zuyd.nl

mailto:info@limeconnect.nl
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2 SAMENVATTING 
2.1 Titel van het project 

2.2 Omschrijf in maximaal 5 zinnen het project 

2.3 Gegevens hoofdaanvrager 

Organisatie Naam Functie 

Telefoon Email 

2.4 Geplande startdatum: 2.5 Duur (in maanden) 
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2.6 Samenvatting projectvoorwaarden 

Wordt dit project met meerdere partners uitgevoerd? ☐ Nee ☐ Ja Wordt door de aanvrager / partners een 

inkind bijdrage geleverd? 

☐ Nee ☐ Ja

Is het project gericht op: 

 Meten 

 Data 

 Impact / implementatie 

☐ Nee

☐ Nee

☐ Nee

☐ Ja

☐ Ja

☐ Ja

Wordt door de aanvrager / partners een in 

cash bijdrage geleverd? 
☐ Nee ☐ Ja

Is het project gericht op: 

 Preventie  Gepersonaliseerde  / passende zorg  

Kwetsbare groepen 

☐ Nee

☐ Nee

☐ Nee

☐ Ja

☐ Ja

☐ Ja

Wordt in het project aansluiting gemaakt 

met de groepen/onderwerpen: 

 Lage SES groepen 

 Laaggeletterden 

 Digibeten 

☐ Nee

☐ Nee

☐ Nee

☐ Ja

☐ Ja

☐ Ja

Sluit dit project aan op de Sociale agenda van Provincie 

Limburg? 

Klik HIER voor meer informatie over de Sociale Agenda van Provincie 

Limburg 

☐ Nee ☐ Ja Is het project opschaalbaar? ☐ Nee ☐ Ja

Sluit dit project aan op de Economische agenda van Provincie 

Limburg? 

Klik HIER voor meer informatie over de Economische Agenda van 

Provincie Limburg.  

☐ Nee ☐ Ja Participeren burgers in het project? ☐ Nee ☐ Ja

Worden in het project actief verbindingen gelegd of 

samengewerkt met de provinciale maatschappelijke 

organisaties?  

(zoals bijvoorbeeld de Voedselbank, de Kledingbank, Stichting 

Leergeld en Burgerkracht Limburg? 

☐ Nee ☐ Ja Participeren studenten in het project? ☐ Nee ☐ Ja

Wordt in dit project samengewerkt met één of meerdere 

Brightlands campussen? 

☐ Nee ☐ Ja Wordt directe of indirecte werkgelegenheid 

gecreëerd middels dit project? 

☐ Nee ☐ Ja

https://www.limburg.nl/onderwerpen/gezondheid/sociale-agenda/
https://www.limburg.nl/onderwerpen/economie/missiegedreven/
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3  INFORMATIE AANVRAGERS 
3.1 Wordt dit project met een of meerdere aanvragers / partners uitgevoerd? 

☐ Nee ☐ Ja

Organisatie Plaats Rol in project 



8 

3.2 Overige opmerkingen / informatie 
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4  PROJECT INFORMATIE 
4.1 PROJECT INHOUD 
4.1.1 Doel van het project: 

(max. 500 tekens)

Klik of tik om tekst in te voeren. 

4.1.2 Geef een duidelijke omschrijving van het project 

Met eventuele onderzoeksvragen). Max. 100 tekens 

Klik of tik om tekst in te voeren. 



10 

4.2 PROJECT IMPACT 
4.2.1 Wat levert het project op als eindresultaat? 

(een product, een methode, enz.) (Max 500 tekens) 

Klik of tik om tekst in te voeren. 

4.2.2 Voor wie wordt dit opgeleverd en welke (maatschappelijke / economische) 
meerwaarde levert dit op voor deze personen/groep? 

(max 500 tekens) 

Klik of tik om tekst in te voeren. 

4.3.2 Overige opmerkingen: 

Klik of tik om tekst in te voeren. 
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5  AANSLUITING BIJ LIME 
5.1 Heeft de inhoud van het project te maken met onderstaande onderwerpen? Omschrijf 

duidelijk op welke manier. 

(max 100 woorden per item)

Meten  ☐ Nee ☐ Ja, namelijk

Data  

Optimalisatie 

Gebruik 

Toepassing 

Processen 

☐ Nee ☐ Ja, namelijk

Impact ☐ Nee ☐ Ja, namelijk

Preventie ☐ Nee ☐ Ja, namelijk

Gepersonaliseerde 

zorg / Passende 

zorg 

☐ Nee ☐ Ja, namelijk

Kwetsbare 

groepen 

☐ Nee ☐ Ja, namelijk
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5.2 Welke rol / ondersteuning wordt van LIME (Zuyd Hogeschool en Maastricht University

gevraagd in dit project? Denk aan inzet netwerk,kennis, onderzoekers, studenten, 

onderzoeksfacilieiteiten enz. (max 200 tekens) 

5.3 Sluit dit project aan op de doelen van de sociale agenda van Provincie Limburg? Zo ja, 

omschrijf duidelijk op welke manier. 

(o.a. gericht op het inlopen van achterstanden op het gebied van sociale en mentale gezondheid, 

eenzaamheid en psychische problematieken, kwaliteit van leven, zingeving en armoede). 

(max 200 tekens) 

☐ Nee ☐ Ja, omschrijf onderstaand op welke manier.

5.4 Sluit dit project aan op de doelen van de economische agenda van Provincie Limburg? 

Zo ja, Omschrijf duidelijk op welke manier. 

(max 200 tekens) 

☐ Nee ☐ Ja, omschrijf onderstaand op welke manier.

Klik of tik om tekst in te voeren. 

5.5 Worden in het project actief verbindingen gelegd of samengewerkt met de provinciale 

maatschappelijke organisaties zoals bijvoorbeeld de Voedselbank, de Kledingbank, Stichting 

Leergeld en Burgerkracht Limburg? 

(max 200 tekens) 

☐ Nee ☐ Ja, omschrijf onderstaand op welke manier

Klik of tik om tekst in te voeren. 
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5.6 Worden burgers betrokken in dit project? 

(max 400 woorden) 

☐ Nee ☐ Ja, omschrijf onderstaand op welke manier,

welke burgers dit zijn, de aantallen en de

meerwaarde die dit voor hen heeft.

5.7 Wordt in het project een verbinding gelegd / aansluiting gemaakt met onderstaande 

groepen/onderwerpen. Omschrijf duidelijke op welke manier. 

(max 200 tekens per onderdeel) 

Lage SES groepen ☐ Nee ☐ Ja, namelijk

Laaggeletterden ☐ Nee ☐ Ja, namelijk

Digibeten ☐ Nee ☐ Ja, namelijk
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5.8 Participeren studenten in dit project? 

☐ Nee ☐ Ja, vul a.u.b. onderstaande informatie in.

Instelling Opleiding Niveau 

(MBO / HBO / WO) 

Aantal 

5.9 Wordt in het project samengewerkt met één of meerdere Brightlands campussen? 

Brightlands 

Health 

Campus 

☐ Nee ☐ Ja Omschrijving samenwerking: 

Brightlands 

Smart 

Services 

Campus 

☐ Nee ☐ Ja Omschrijving samenwerking: 

Brightlands 

Chemelot 

Campus 

☐ Nee ☐ Ja Omschrijving samenwerking: 

Brightlands 

Greenport 

Campus 

☐ Nee ☐ Ja Omschrijving samenwerking: 
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5.10 Is het project opschaalbaar? 

(max 300 tekens) 

☐ Nee ☐ Ja, omschrijf onderstaand op welke manier.

5.11 Wordt directe of indirecte werkgelegenheid gecreëerd middels dit project? 

(max 100 woorden) 

☐ Nee ☐ Ja, omschrijf onderstaand op welke manier.

5.12 Geef aan van welke kansen of risico’s sprake is ten aanzien van de haalbaarheid van 

dit project. 

(max 300 woorden per onderdeel) 

Kansen: 

Risico’s: 
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6  PLANNING 
6.1 Geef de planning van het project met de mijlpalen, de deliverables en specifieke 

stappen aan. 

Wanneer 

(geef aan in 

aantal maanden 

na start) 

Mijlpaal / deliverable / actie / event 

Maand: 

Maand: 

Maand: 

Maand: 

Maand: 

Maand: 

Maand: 

Maand: 

Maand: 

Maand: 

Maand: 

Maand: 

Maand: 

Maand: 

Maand: 

Maand: 

Maand: 

Maand: 

Maand: 

Maand: 

Maand: 

Maand: 

Maand: 

Maand: 

Maand: 

Maand: 

Maand: 

Maand: 

Maand: 

Maand: 

Maand: 

Maand: 

Maand: 

Maand: 

Maand: 

Maand: 

Maand: 

Maand: 
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6.2 Overige opmerkingen / toelichting 
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7  COMMUNICATIE 
7.1 Zijn de volgende events / communicatie opgenomen in het project: 

Symposium ☐ Nee ☐ Ja, namelijk:

Themabijeenkomsten ☐ Nee ☐ Ja, namelijk:

Overige events ☐ Nee ☐ Ja, namelijk:

Publicaties in 

maatschappelijke 

georiënteerde media 

☐ Nee ☐ Ja, namelijk:

Publicaties in  vakbladen ☐ Nee ☐ Ja, namelijk:

Publicaties in peer-reviewed 

tijdschriften 

☐ Nee ☐ Ja, namelijk:

Overige publicaties ☐ Nee ☐ Ja, namelijk:

7.2 Indien nog andere communicatie uitingen worden gedaan kunt u dat hier toelichten. 



19 

8  BEGROTING 
Zie aparte bijlage "Format begroting innovatievoorstel".

9  OVERIGE 
Indien er specifieke zaken zijn die niet zijn uitgevraagd maar wel van belang zijn of 

noemenswaardig, dan kunt u dit hier vermelden. 

TOT SLOT 
Hartelijk dank voor uw innovatievoorstel.  

LIME neemt uiterlijk binnen twee weken contact met u op om het verdere verloop te bespreken. 
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