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IMVO-kader 

Life Sciences and Health for Development 

(LS&H4D) 

 
Inleiding 
 

Het Fonds Life Sciences and Health for Development biedt publieke ondersteuning aan 
samenwerkingsverbanden van ondernemingen, partijen uit de kring van de overheid, NGO’s 
en/of kennisinstellingen om met innovatieve gezondheidstechnologieën voor preventie, 
diagnostiek en/of behandeling van armoede gerelateerde en SRGR-gerelateerde aandoeningen 
de gezondheidsstatus van de armere bevolkingsgroepen in ontwikkelingslanden te verhogen.  
 
Via deze regeling kunnen publiek private partnerschappen ondersteuning krijgen bij het doen 
van haalbaarheidsonderzoek, het ontwikkelen van een ‘Proof of Principle’, ‘Proof of Concept’,  
het demonstreren van een product of technologie of het onderzoeken van technische of 
commerciële haalbaarheid van een project; alle gericht op één van de doellanden. 
 
De projecten waarvoor subsidie wordt verleend moeten leiden tot een business case die geschikt 
is om te worden gepresenteerd  bij relevante financiële instellingen en/of ten behoeve van call 
for proposals in de (inter) nationale context. Dit om verdere productinnovatie of 
marktintroductie van een gezondheidstechnologie te stimuleren.  
 
Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (=IMVO) is een structureel onderdeel 
van het Fonds Life Sciences for Health and Development. Bedrijven worden via de LS&H4D 
programma-website  geïnformeerd over de OESO richtlijnen, gestimuleerd hiernaar te handelen 
en de overheid verwacht van bedrijven dat zij zich houden aan de OESO Richtlijnen. De opzet is 
om bedrijven handelingsperspectief te geven ofwel dialoog aan te gaan, zodat bedrijven 
handvatten hebben  om te werken aan verbeteringen in hun keten. Transparantie over de te 
ondernemen activiteiten is hierbij ook belangrijk.  
 
 

Procesbeschrijving incorporatie IMVO 
 

Het proces bij LS&H4D kent 3 fases:  
1  Aanvragen  

2  Beoordelen en beschikken  

3  Uitvoeren  
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Fase 1.  Aanvragen 

 
De aanvraag om een subsidie geschiedt per formulier. In dat formulier wordt gevraagd een 
ontwikkelingsstrategie te ontvouwen.  
Voor wat betreft de IMVO criteria  

• De penvoerder en de deelnemende partijen (inclusief de eventuele lokale partners) 

verklaren dat zij bekend zijn met de OESO-Richtlijnen voor multinationale bedrijven met 

betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen en dat daarnaar wordt 

gehandeld. Dat geldt tevens voor het uit te voeren project. 

• De te financieren activiteit of sector staat niet vermeld op de FMO-uitsluitingslijst. 

(http://www.fmo.nl/exclusion-list). 

• De penvoerder heeft een MVO-beleid opgesteld of is bereid dit op een nader af te 

spreken moment alsnog op te stellen. 

• De reputatie van het bedrijf op het gebied van IMVO wordt door RVO.nl gecheckt (via 

internet, NCP, zwarte lijsten). 

 
Onderdeel van de aanvraag is een risico-analyse van het project, waarin de aanvrager ook 

eventuele  IMVO-risico’s dient mee te nemen. Dit doet de aanvrager onder andere door inzage 

te geven op welke wijze het beoogde project invloed heeft op het milieu en op lokale 

arbeidsomstandigheden en hoe eventuele risico's geminimaliseerd worden.  

Het Fonds LS&H4D kent geen investeringsprojecten. Het risico van deze projecten op het gebied 

van IMVO is dan ook laag. Bij een van de projectvormen, een ‘demonstratieproject’ waarmee 

gezondheidstechnologie in een reële praktijksituatie wordt gedemonstreerd met als doel de 

betreffende technologie in het ontwikkelingsland te introduceren, zal getoetst worden aan de 

OESO richtlijnen en de ketenverantwoordelijkheid. Het bedrijf zal dan ook expliciet aandacht 

moeten schenken aan imvo-risicomanagement en transparantie over de verbetermaatregelen op 

zich te nemen en daar financiële middelen voor reserveren. 

 
 

Fase 2. Beoordelen en beschikken 

 

In de regeling LS&H4D zijn afwijsgronden opgenomen. Indien een aanvraag aanleiding geeft te 
veronderstellen dat deze in strijd zal zijn met de OESO-richtlijnen, dan zal deze aanvraag 
worden afgewezen met verwijzing naar de afwijsgronden in de regeling Internationaal 
Excelleren1. 
 
Aanvragen voor de regeling LS&H4D worden inhoudelijk beoordeeld op grond van onderstaande 
criteria. Bovendien geldt dat zowel de beleidsmatige als inhoudelijke technische kwaliteit van 
het voorstel, als de kwaliteit van de penvoerder en die van het samenwerkingsverband 
voldoende moet zijn.  
 
Beleidsmatig  
De mate waarin het project beleidsmatig relevant is, wordt beoordeeld aan de hand van de 
volgende criteria:  

                                                

 
1 Subsidieregeling Internationaal Excelleren, 13 december 2009, nr. WJZ / 9178621. 
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- Relevantie voor gezondheidsverbetering: de mate waarin het project de bestrijding van 
aandoeningen gerelateerd aan seksuele en reproductieve gezondheid en armoede 
gerelateerde ziekten bij de BoP bevolking ten goede komt;  

- Ontwikkelingsrelevantie: de mate waarin het project bijdraagt aan economische 
ontwikkeling en groei door marktkansen te creëren voor ondernemingen in 
ontwikkelingslanden, op het terrein van gezondheidstechnologie voor armoede 
gerelateerde gezondheidsproblematiek onder de BoP bevolking; 

- Toegang: de wijze waarop en de mate waarin de toegang van de BoP bevolking tot, en 
gebruik van de te ontwikkelen gezondheidstechnologie op betaalbare wijze zal worden 
gewaarborgd middels afspraken omtrent de intellectuele eigendomsrechten op - in het 
kader van door het samenwerkingsverband voortgebrachte - kennis, proces en 
producten. 

- Innovatie: de mate waarin de voorgestelde oplossingen/technologieën/ benaderingen 
innovatief zijn, onderbouwd door bijvoorbeeld (wetenschappelijk en ander relevant) 
onderzoek, probleem-, doelgroep- en contextanalyses. 

- Financiering Business Case: de wijze waarop en de mate waarin aangegeven wordt hoe 
de te ontwikkelen business case  ter bevordering van de gezondheidsstatus van de 
armere bevolkingsgroepen in ontwikkelingslanden in het project  financierbaar is door 
relevante financieringsinstellingen en/of ‘call for proposals’ in de (inter)nationale context.  

 

Inhoudelijk en technisch Ten aanzien van de technische kwaliteit van het project, worden de 
onderstaande criteria betrokken in de beoordeling: 
- Uitwerking van Outputs, Activiteiten, Middelen en Risico's: de mate waarin het project is 

uitgewerkt in outputs, voorgenomen activiteiten, middelen en risico's en is voorzien van 
een helder verband tussen deze niveau’s.  

- Uitwerking van beoogde outputs, voorgenomen activiteiten, middelen en risico's in 
SMART-systematiek: de mate waarin outcomes, outputs, middelen en risico's Specifiek, 
Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden zijn uitgewerkt.  

- Risico’s, monitoring en bijsturing: de mate waarin sprake is van adequaat 
risicomanagement, bestaande uit een adequate risicoanalyse, inclusief corruptie, en een 
adequaat systeem voor monitoring en mitigatie, inclusief relevante dwarsverbanden 
tussen parallelle activiteiten, en bijsturing. 

- De mate waarin het project enerzijds voortvloeit uit (wetenschappelijk en ander relevant) 
onderzoek, probleem-, doelgroep- en contextanalyses, en anderzijds is gericht op de 
gezondheidsproblematiek van de BoP 

- De mate waarin het project is gericht op innovatie op het terrein van SRGR- en armoede 
gerelateerde ziekten.  

- De mate waarin het voorgestelde project technisch uitvoerbaar en haalbaar is in de 
daarvoor gestelde periode en geen negatieve implicaties voor het milieu of sociale 
omstandigheden heeft. 

 

Organisatie  
Ten aanzien van de kwaliteit van de penvoerder worden de volgende criteria gebruikt bij de 
beoordeling: 
- De mate waarin de penvoerder beschikt over voldoende capaciteit op het gebied van 

planning, monitoring en evaluatie om verantwoording af te leggen over de uitvoering van 
het project. 

- De mate waarin de penvoerder beschikt over voldoende capaciteit op het gebied van 
financieel en administratief management om het project succesvol te kunnen uitvoeren. 

 
 
 



 
 

 

 4 van 4 

Samenwerkingsverband  
Ten aanzien van het samenwerkingsverband worden de volgende criteria gebruikt bij de 
beoordeling: 
- De kwaliteit van de risicoanalyse van het samenwerkingsverband. In deze analyse is in 

ieder geval aandacht besteed aan de succes- en risicofactoren dan wel de zwakke/sterke 
punten van het samenwerkingsverband ten aanzien van de uitvoering van het project en 
worden mitigerende maatregelen voorgesteld.  

- De toegevoegde waarde van het samenwerkingsverband: de wijze waarop en de mate 
waarin het project van het samenwerkingsverband meerwaarde heeft ten opzichte van 
activiteiten van individuele organisaties. 

- De mate waarin het project aansluit bij de huidige kernactiviteiten en strategie van de 
deelnemers van het samenwerkingsverband. 

 

 

Alleen de aanvragen die aan de kwaliteitseisen voldoen worden gerangschikt op basis van de 
behaalde scores en volgens deze rangschikking van subsidie voorzien totdat het subsidieplafond 
is bereikt. Voor deze aanvragen wordt een beschikking afgegeven. 
Indien sprake zal zijn van imvo risico’s dan zal hiervoor een aparte imvo risico analyse met 
inachtneming van de ketenverantwoordelijkheid moeten worden opgesteld. Voor deze risico’s 
moeten eveneens mitigerende maatregelen worden voorgesteld. Deze zullen ook onderdeel zijn 
van de monitoring en evaluatie.  
 
 

Fase 3.  Uitvoering 

 
De uitvoering van de subsidieregeling voor LS&H4D betreft: 
- subsidieverstrekking 
- uitvoering door aanvrager 
- monitoring door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
- vaststelling van de subsidie 
- evaluatie. 
 
In alle bovenstaande gevallen geldt dat zal worden toegezien op afspraken die zijn gemaakt 
voor wat betreft  de IMVO-aspecten van het overeengekomen project. Bij niet nakomen van 
deze afspraken kunnen er passende maatregelen worden genomen en zal de opdrachtgever 
voor de Regeling worden geïnformeerd. 
 
 


