Beleidsplan/activiteitenplan Stichting Stimuleringsfonds Rouw 2018
Inleiding: SSR is opgericht op 1 januari 2010. Het steunfonds komt voort uit de
Landelijke Stichting Rouwbegeleiding.
Missie en doel : het leveren van een bijdrage aan kennisontwikkeling in de ruimste zin van
het woord en het stimuleren van aandacht voor rouw voor iedereen die er mee te maken
krijgt.

Dit doen wij door onder meer:
•
•
•
•

het steunen van innovatieve initiatieven die rouw onder de aandacht brengen
van een groter publiek
het bevorderen van projecten en activiteiten die het doel ondersteunen
het doen verzorgen van publicaties ten behoeven van het doel
het stimuleren van innovatief wetenschappelijk onderzoek.

Projecten waarvoor van de stichting een bijdrage wordt gevraagd van hoger dan
€ 10.000,- worden niet in behandeling genomen.
In aanmerking voor ondersteuning komen natuurlijke personen en/of rechtspersonen
zonder winstoogmerk.
Praktijk :Vanuit onze doelstelling is het mogelijk om in 2018 2 x per jaar een
subsidieverzoek in te dienen. De voorwaarden hiervoor staan op de website.
In voor- en najaar ( 24 april 2018 en 30 oktober 2018) beoordeelt het bestuur de
aanvragen. Op alle bovengenoemde terreinen worden aanvragen ingediend.
Doelgroep: SSR levert door het geven van een financiële bijdrage steun aan alle initiatieven
die zich richten op nabestaanden met normaal verlopende rouw als met (dreigende)
gecompliceerde rouw. Het bestuur van SSR streeft er naar om recht te doen aan alle
groepen in onze samenleving die te maken krijgen met een groot verlies ongeacht afkomst,
geloof of ras.
Wetenschappelijk onderzoek: SSR levert ook in 2018 een bijdrage aan de leerstoel van
Prof. Dr. A. (Jos) de Keijser aan de universiteit van Groningen (sinds 2013) . De bijzondere
leerstoel, formeel Praktijkbeoefening van de klinische psychologie en psychotherapie bij
complexe rouw, is ingesteld vanwege de Stichting Stimuleringsfonds Rouw bij de
Rijksuniversiteit Groningen (RuG), faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen
(GMW). De leerstoel zich richt op het ontwikkelen en evalueren van theoretisch gefundeerde
didactische methoden en strategieën om klinische competenties te onderwijzen, primair
vanuit de deelthematiek van het beloop van rouwprocessen na een complex verlies.
Resultaten: Op de website worden na realisatie van de aanvraag de projecten en activiteiten
gepubliceerd (anoniem) waaraan SSR een bijdrage heeft geleverd.
Wanneer het niet mogelijk is binnen de voorwaarden van de stichting een bijdrage te
leveren biedt SSR vaak informatie of verwijzing naar contacten waar wel mogelijkheden zijn.

Zie verder onze website www.stimuleringsfondsrouw.nl voor meer informatie.

