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Voorwoord  

2018 is het jaar waarin het Diabetes Fonds 40 jaar bestaat. Een jubileum is meestal reden 

voor een feestje, maar gezien het groeiend aantal mensen met diabetes is dat voor het 

Diabetes Fonds niet aan de orde.  

Toch is er wel reden om stil te staan bij deze mijlpaal, want er is in die 40 jaar mede dankzij 

wetenschappelijk onderzoek van het Diabetes Fonds veel tot stand gekomen. De 

behandeling van diabetes is een enorm verbeterd, complicaties zijn beperkt, de kwaliteit van 

leven voor mensen met diabetes is toegenomen. En wat 40 jaar geleden nog onmogelijk leek 

is nu een reëel scenario: genezing van diabetes type 1.  

In 2018 zet het Diabetes Fonds zich daar opnieuw hard voor in. We continueren onze 

investeringen in grote programma’s gericht op de genezing van diabetes type 1, zoals 

RegMedXB. Tegelijk zetten we in op het ontwikkelen van manieren om diabetes type 2 te 

stoppen of om te keren. Dat sluit aan bij onze inspanningen op het gebied van gezonder 

leven en ons speerpunt Minder Suiker. In 2018 bouwen we verder op het fundament dat in 

2016 en 2017 is gelegd om een gezondere omgeving te realiseren. We gaan ervan uit dat 

het Preventieakkoord dat het nieuwe kabinet in de eerste helft van 2018 lanceert daarin ook 

een stimulans zal zijn. 

Samenwerkingen met verschillende partijen zijn de afgelopen jaren cruciaal gebleken om 

ons doelen te realiseren. Ook in 2018 zoeken we actief de samenwerking op met bedrijven 

en andere partijen, om sneller grote stappen te kunnen maken. In onderzoek, maar ook op 

het gebied van de gezonde omgeving. Gelukkig zien steeds meer bedrijven de noodzaak 

daarvan in en werken we samen met hen aan die uitdaging.  

Het jubileumjaar zullen we gebruiken om extra aandacht te vragen voor diabetes. Want 

ondanks alle vooruitgang van de afgelopen 40 jaar blijft het een aandoening met grote 

gevolgen voor iedereen die ermee te maken heeft. 

Het Diabetes Fonds blijft zich op alle mogelijke manieren inzetten om de groei te beperken 

en genezing ook in 2018 weer een stap dichterbij te brengen. Dat kan alleen met de steun 

van onze donateurs en vrijwilligers, op wie we inmiddels al 40 jaar kunnen rekenen. 

 

Hanneke Dessing 

Algemeen directeur 
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1. Terugblik 2017  

 

Enkele belangrijke ontwikkelingen in 2017: 

 

Kennis & Innovatie  

• In 2017 is het RegMed XB (Regenerative Medicine Crossing Borders) gestart, een 

samenwerkingsverband gericht op de regeneratieve geneeskunde. Hiervoor trekken we 

samen op met gezondheidsfondsen, bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Doel is 

om weefsel en organen te herstellen vanuit lichaamseigen materiaal om mensen met 

diabetes, nierziekten of artrose te genezen. Het Diabetes Fonds is als partner nauw 

betrokken bij de communicatie, de inhoud en het aansturen van dit consortium. 

• Een nieuwe gedragstherapie, ontwikkeld met financiering van het Diabetes Fonds, blijkt 

mensen met diabetes type 1 erg goed te helpen tegen hun chronische vermoeidheid. 

Zeker driekwart van de mensen die de therapie volgden, was niet langer ernstig moe.  

• Binnen het programma Diabetes Fonds Fellowships hebben zeven talentvolle 

onderzoekers een subsidie ontvangen. Hiermee kunnen zij hun carrière als 

diabetesonderzoeker voortzetten en uitbouwen. 

• Voor de tweede keer is het programma het Beste Diabetes Idee ingezet. In dit 

programma worden de beste ideeën voor het verbeteren van de kwaliteit van leven 

vertaald naar praktische oplossingen. Dit heeft o.a. geresulteerd in een boek voor 

kinderen die een vader of moeder hebben met diabetes. Ook wordt er een app 

ontwikkeld die werkt als een digitale diabetescoach en ondersteunt bij het op peil houden 

van de bloedglucosespiegel. 

 

Gezonder Leven 

• Met het speerpunt Gezonder Leven/Minder Suiker zijn het afgelopen jaar mooie 

resultaten geboekt. De groep mensen die gezonder wil leven wordt alsmaar groter; zo 

groeide onze Facebookpagina van 14.000 naar 45.000 fans.  

• De gesprekken die we voeren met strategische partners zijn opbouwend en leerzaam. Dit 

leidde tot verschillende samenwerkingsverbanden, waaronder die met Ekoplaza. Samen 

organiseerden we in het voorjaar de ‘Lekker met minder suiker weken’. Tijdens deze 

weken bereikten we een grote groep mensen die minder suiker willen gebruiken en 

boden we praktische handvatten zoals een gratis boekje met tips en recepten en korting 

op producten met minder suiker.  

• In het najaar lieten we met Halve Maatregelen op een ludieke manier zien dat de 

industrie nog maar beperkt stappen zet als het gaat om een gezonder productaanbod en 

producten met minder suiker. Meer dan 30.000 mensen tekende de petitie voor Minder 

Suiker. Deze petitie boden we in november aan in Den Haag. 

 

Community Diabetes type 1  

• Meer dan 7.500 personen - zowel mensen met diabetes type 1 als hun naasten - hebben 

zich aangemeld voor een speciale e-nieuwsbrief over diabetes type 1.  

• Inmiddels hebben 3000 mensen met diabetes type 1 of een naaste een account 

aangemaakt op de community. 

• Inmiddels zijn er meer partners aangesloten, o.a. de Bas van de Goor Foundation en 

Diabeter als kennispartner en Mediq en Roche als actiepartners.  
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• Ook in 2017 hebben veel mensen aan een actie of evenement meegedaan om geld op te 

halen voor onderzoek. Zo hebben 193 deelnemers de DiaBeatit Run gelopen en in totaal 

€ 116.000 opgehaald. 

• Er zijn vier ‘Even Bijpraten’ bijeenkomsten georganiseerd in het land. Dit zijn 

bijeenkomsten waarin het Diabetes Fonds samen met wetenschappers de huidige stand 

van zaken op onderzoeksgebied bespreekt. Ongeveer 800 mensen waren bij die 

bijeenkomsten aanwezig. De bijeenkomsten werden gemiddeld gewaardeerd met een 8.  

• Eind september was alweer de elfde editie van het Handwerkfestijn georganiseerd door 

Marja Leijtens. Dit jaar heeft een recordbedrag van € 16.653 opgebracht! Dit bijzonder 

initiatief heeft inmiddels ruim € 110.000 opgeleverd voor onderzoek naar diabetes type 1. 

 

Inkomsten  

• Bijna 900 mensen zijn donateur geworden van het Diabetes Fonds naar aanleiding van 

de tv-uitzending Tijd voor Max. 

• Aan het einde van het jaar is een gezamenlijke branche brede campagne 'Nalaten' van 

start gegaan. 
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2. Wat gaan we doen in 2018? 

 

Het Diabetes Fonds heeft de ambitie om wetenschappelijke kennis eerder, beter en sneller in 

de praktijk beschikbaar te krijgen. Dit willen we bereiken door de ontwikkeling van nieuwe 

toepassingen te stimuleren en vaker samen te werken met kennisinstituten en bedrijven. Om 

dit te realiseren is de meerjarenvisie 2016-2019 en de bijbehorende onderzoeksstrategie 

opgesteld.  

 

Binnen de onderzoeksstrategie is er gekozen voor drie inhoudelijke pijlers:  

 

1. Genezing van diabetes type 1 

2. Stoppen van diabetes type 2 en complicaties  

3. Verschuiving van kennis naar toepassing 

 

In 2018 gaan we door met het stimuleren van 

onderzoek binnen de drie inhoudelijke pijlers. Ook 

bevorderen we in 2018 dat er meer kennis wordt 

ingezet voor innovatieve toepassingen.  

 

Mensen met diabetes en hun naasten zijn hiermee 

geholpen en het maakt het Diabetes Fonds een 

interessante partner voor bedrijven. Deze werken met 

ons samen binnen onderzoeksprojecten of doneren 

aan het Diabetes Fonds, zoals bijvoorbeeld in de 

partnerships met Specsavers en EkoPlaza. Deze 

opbrengsten maken het ontwikkelen van nieuwe 

kennis mogelijk. 

 

Twee andere belangrijke onderdelen van de meerjarenvisie 2016-2019 zijn Voorlichting en 

Communicatie. In deze visie is gekozen voor voor de thema’s Diabetes type 1 en Gezonder 

Leven.  

 

Op initiatief van het Diabetes Fonds is voor alle mensen met type 1 en hun naasten de 

Community type 1 opgericht. Via dit platform wordt op maat, snel en in heldere bewoording 

een reëel beeld gegeven van de stand van zaken rond onderzoek naar type 1 en het 

dagelijkse leven met type 1. 

 

Binnen het thema Gezonder Leven ligt de focus op Minder Suiker. Met het thema Minder 

Suiker wil het Diabetes Fonds een leidende rol spelen om Nederland(ers) gezonder te 

Kennis

(onderzoek)

Innovatie

(toepassen)

Samenwerking 
met bedrijven

Meerjarenvisie 2016-2019: 

Het Diabetes Fonds vindt dat iedereen een gezond leven verdient zonder diabetes en de 

complicaties ervan. Het Diabetes Fonds wil Nederland gezonder maken en diabetes genezen. 

Enerzijds door wetenschappelijk onderzoek te financieren naar betere behandelingen, genezing 

en complicaties van diabetes type 1 en type 2. Anderzijds door de gezonde keuze makkelijker te 

maken. Het Diabetes Fonds richt zich de komende jaren op vermindering van de suikerinname in 

samenwerking met verschillende partners.  
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maken en de groei van diabetes type 2 te stoppen. We vinden dat gezonde keuzes in de 

dagelijkse omgeving makkelijker moeten worden. Dit onderdeel pakken we zoveel mogelijk 

op met partners en bedrijven. 

Via onze bekende communicatiekanalen - zoals de website, e-mailings en social media - 

zullen we in 2018 met name informeren over Diabetes type 1 en het thema Minder Suiker.  

  

Het Diabetes Fonds is de grootste private financier van onderzoek naar en oplossingen voor 

alle vormen van diabetes. Gelukkig kunnen wij nog steeds rekenen op trouwe gevers en 

vrijwilligers.  Mensen die ons steunen en daarmee genezing en betere behandelingen 

dichterbij brengen. Ook wordt steeds meer onderzoek mogelijk gemaakt door samenwerking 

met bedrijven en cofinanciering.  
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2.1 Kennis & Innovatie 

 

In 2018 blijven we ons richten op de drie inhoudelijke pijlers. We kijken per pijler in welke 

kennisfase we zitten en waarmee we mensen met diabetes kunnen helpen. Ook verruimen 

we onze investeringen voor samenwerkingen met andere partijen. Zo krijgen we nóg meer 

voor elkaar. 

 

Kennis 

 

Genezing van diabetes type 1 

De afgelopen jaren hebben we fors geïnvesteerd om onderzoek naar genezing van diabetes 

type 1 mogelijk te maken. Om de gewonnen kennis door te zetten ondernemen we in 2018 

een aantal activiteiten. In totaal wordt er door samenwerking € 1,5 miljoen geïnvesteerd in de 

genezing van type 1, waarvan € 625.000 uit eigen middelen. Door samenwerkingsverbanden 

bundelen we krachten en middelen zodat de totale investering flink in waarde toeneemt. 

 

We richten ons op de volgende activiteiten: 

• We financieren al een aantal jaar het onderzoek van Bart Roep, gericht op het 

ontwikkelen van immunologische interventies. Het doel is om therapieën te 

ontwikkelen die het afweersysteem bijsturen, zodat het de insuline-producerende 

cellen met rust laat. In 2018 eindigt het project en beoordelen we of de resultaten 

interessant genoeg zijn voor een vervolg. Als dat zo is, zetten wij in op financiering 

van een vervolgtraject, bij voorkeur samen met een partner. 

• Eelco de Koning werkt aan het ontwikkelen van nieuwe insuline-producerende 

bètacellen om zo het tekort aan donormateriaal op te lossen. Voor dit onderzoek 

werken we sinds 2016 binnen het RegMed XB consortium samen met verschillende 

partijen. Dit leidt tot een immense bundeling van krachten en gelden. Hiervoor 

gebruiken we de zogenaamde PPS-toeslag. Deze ontvangen we van de overheid 

voor onze onderzoeksinspanningen. Daarnaast investeren we ook zelf. Door de 

bijdrage van alle partners in RegMed XB gaat over een periode van 5 jaar € 6 miljoen 

naar bètacelonderzoek.  

• Ook houden we onze ogen open voor nieuwe ontwikkelingen. Als er zich een kans 

voordoet willen we met andere partijen die zich sterk maken voor het genezen van 

diabetes type 1 een gezamenlijk project opstarten. 

• Vanzelfsprekend volgen we in 2018 de lopende projecten op de voet. Houden ze 

koers? Wat hebben ze nodig om meer impact te genereren? Waar nodig sturen we 

bij.  

Stoppen van diabetes type 2 

Meer bewegen en gezonder eten zijn nodig om diabetes type 2 te voorkomen. Maar een 

gezonde leefstijl is lastig langdurig vol te houden. En diabetes type 2 laat zich niet bij 

iedereen stoppen door alleen beweging en gezonde voeding. Er is dus behoefte aan nieuwe 

wetenschappelijke inzichten. Daarom zet het Diabetes Fonds in op zowel een gezonde 

leefstijl als fundamenteel onderzoek naar diabetes type 2. Voor het stoppen van diabetes 

type 2 reserveren we in totaal € 1.650.000 

 

• We stellen een onderzoeksprogramma op om de nog onbekende factoren op te 

sporen die leiden tot diabetes type 2.Het gaat om subsidies aan kortdurende 



 
 
Diabetes Fonds Jaarplan 2018  10 

 

doorbraakprojecten. Er worden nieuwe factoren getest en er wordt in korte tijd 

bepaald of deze waarde hebben voor het voorkomen of stoppen van diabetes type 2.  

• In 2018 zetten we in op toepassingsgerichte projecten om diabetes type 2 te 

voorkomen of om te keren. De kennis en toepassingen die in deze projecten worden 

ontwikkeld, sluiten aan op de inzet van het Diabetes Fonds op Gezonder Leven en 

Minder Suiker.  

• Daarnaast volgen we lopende projecten zoals de projecten die in 2016 zijn 

gefinancierd binnen het programma Translationeel Onderzoek en de stap moeten 

maken naar klinisch onderzoek.  

 

Door slimme samenwerking met strategische partners kunnen we meer mensen en middelen 

in zetten op de ons verbindende thema’s. Hierdoor kunnen we samen sneller en beter 

toewerken naar het genezen van diabetes type 1 en voorkomen en behandelen van diabetes 

type 2. Afhankelijk van de mogelijkheden tot en afstemming van de samenwerkingen kan de 

investering vanuit de eigen middelen van het Diabetes Fonds per jaar en thema variëren. 

Over de thema’s en jaren realiseert het Diabetes Fonds met eigen geld en cofinanciering 

ongeveer evenveel investeringen in diabetes type 1 en type 2. Onderstaande grafiek geeft 

hiervan een overzicht over de afgelopen jaren. 

 

 

 
Investeringen Diabetes Fonds en cofinanciering in onderzoek naar diabetes type 1en diabetes type 2 

van 2016-2018 
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Voorkomen en behandelen van complicaties 

De impact van diabetes zit grotendeels in de complicaties die eruit voortkomen. Mensen met 

diabetes noemen zelf hart-, nier- en oogproblemen als de meeste vervelende complicaties. 

Onderzoek naar het voorkomen van deze complicaties is nodig. In 2018 werken wij daar op 

de volgende manieren aan: 

• We investeren om fundamentele kennis over het ontstaan van complicaties aan 

nieren of hart sneller verder te onderzoeken in de klinische praktijk. Met een 

reservering van € 250.000 zetten we in op een project met een co-financier die vanuit 

de eigen focus eveneens aandacht wil besteden aan deze complicaties. 

• In 2016 startten we met het Oogfonds een project naar vroege determinanten van 

retinopathie. Samen met het Oogfonds volgen en bewaken we de voorzetting van dit 

onderzoek.  

 

 

Innovatie 

 

De afgelopen twee jaar hebben we ervaring opgedaan met het stimuleren van toepassingen. 

In 2018 gaan we hiermee door. Samenwerking met andere partijen en het stimuleren van 

een vitaal onderzoeksklimaat zijn hierbij belangrijke onderdelen. Uiteraard hoort hierbij ook 

aandacht voor het betrekken en informeren van onze achterban. 

 

Investeren in toepassing 

We willen toepassingen stimuleren die de kwaliteit van leven van mensen met diabetes 

verbeteren. Hierbij hebben we oog voor kennis die voortkomt uit een wetenschappelijk 

voortraject en vertaald kan worden in toepassingen. We kijken ook naar waardevolle 

toepassingen die niet (of niet volledig) voortkomen uit een wetenschappelijk voortraject. 

Beide soorten toepassing willen we stimuleren, waarvoor we in 2018 € 150.000 beschikbaar 

stellen voor toepassingen gericht op type 1 en € 150.000 gericht op (het voorkomen van) 

diabetes type 2. 

 

Samenwerking en cofinanciering 

We hebben de ambitie om meer toepassingen te realiseren, bij voorkeur in 

samenwerkingsverband. We reserveren ruim € 200.000 om op verschillende manieren in te 

zetten: 

• In 2018 stellen wij € 50.000 aan partnergelden beschikbaar voor veelbelovende 

plannen van collega‘s zoals Bas van de Goor Foundation (BvdGF), 

Diabetesvereniging Nederland (DVN) en de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF). 

Hiermee geven we samenwerkingen vorm die op korte termijn het leven van mensen 

met (risico op) diabetes kunnen verbeteren. 

• Wat betreft ziekte-overstijgende onderwerpen versterken we onze krachten met 

andere fondsen binnen de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF). Vanuit de 

Loterijgelden die het Diabetes Fonds ontvangt, investeren we € 100.000 in het SGF-

programma ‘De Gezonde Generatie’. Ook verkennen we samen met de andere 

fondsen binnen de SGF waar we nog meer met elkaar kunnen optrekken. Hiervoor 

zet het Diabetes Fonds een gedeelte van haar PPS-toeslag in. 

• Met de NDF investeren we gezamenlijk in de 1e Prof Lambertsprijs, een 

stimuleringsprijs voor praktische en persoonsgerichte ideeën, initiatieven en 

interventies die nieuw denken omzetten in nieuw doen.  
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Ook continueren we onze investering in de registratie van alle mensen met diabetes 

in de tweede lijn, die essentieel is voor zorgverbeteringen. Internisten en kinderartsen 

zijn al een heel eind op weg. 

 

Onderzoeksklimaat 

Onze inspanningen leveren alleen resultaat op als talentvolle onderzoekers zich willen 

blijven inzetten in de strijd tegen diabetes. Daarom dragen we bij aan een vitaal 

onderzoeksklimaat: we investeren in talent en onderhouden een goede relatie met onze 

achterban van onderzoekers. 

• We volgen de voortgang van de Fellowships die in 2017 gehonoreerd zijn. Leer- en 

verbeterpunten nemen we mee bij de opzet van het volgende Diabetes Fonds 

Fellowship programma in 2019. 

• Tijdens de jaarlijkse onderzoeksdag verkennen we samen met onderzoekers 

mogelijkheden om hun projecten verder en sneller om te zetten in toepassingen. 

Bijvoorbeeld door onderzoekers onderling met elkaar in contact te brengen, met 

bedrijven maar ook met mensen met diabetes. Zo is het Diabetes Fonds een 

verbinder met bedrijven of investeerders die willen helpen het onderzoek naar de 

markt te brengen. 

 

Betrekken en informeren 

• Het Diabetes Fonds vindt het belangrijk om zowel wetenschappelijke kwaliteit als 

maatschappelijke relevantie mee te nemen bij het uitzetten van onderzoek. Daarom 

betrekken wij onze wetenschappelijke en maatschappelijke achterban (WAR en 

MAR) bij keuzes, activiteiten en plannen. 

• Wij maken wetenschappelijke resultaten breed toegankelijk en begrijpelijk door 

continu te communiceren over ontwikkelingen, onder andere op 

www.diabetestype1.nl. Het Diabetes Fonds ziet zichzelf als een objectieve duider die 

het publiek inzicht geeft in de waarde, uitdagingen en kansen van nieuwe 

ontwikkelingen en wat deze concreet betekenen. In 2018 speuren we verder naar 

interessant onderzoek en geven we workshops en presentaties. Dit laatste is in 

nauwe samenwerking tussen onze collega’s van Kennis & Innovatie en 

communicatie. 

 

 

  

http://www.diabetestype1.nl/
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2.2 Community diabetes type 1 

 

Het Diabetes Fonds wil de komende jaren een steeds waardevollere rol spelen voor mensen 

met diabetes type 1. In 2017 is een online community gelanceerd, speciaal voor mensen met 

diabetes type 1 en hun naasten. Het lange-termijndoel: een echte een community voor 

mensen met type 1, gesteund door alle belangrijke spelers in dit veld. Daarom zeggen we 

ook: het is een initiatief van het Diabetes Fonds. Van hieruit willen we uitgroeien naar een 

platform vergelijkbaar met kanker.nl of dementie.nl. 

 

Online community 

Het online platform van de community biedt in begrijpelijke taal alle feitelijke informatie over 

diabetes type 1 en de meest interessante onderzoeken die wereldwijd plaatsvinden. Dit alles 

in perspectief geplaatst, zodat mensen met diabetes type 1 en hun naasten direct inzien wat 

ze in de praktijk aan deze informatie hebben. Daarnaast is het platform van de online 

community een plek om met elkaar in contact te komen en ervaringen uit te wisselen. Ook 

kunnen bezoekers doneren via de website. Deze donaties gaan rechtstreeks naar onderzoek 

naar de genezing van diabetes type 1.  

 

Na de lancering in 2017, willen we in 2018 de community verder uitbouwen en echt de 

verbinding opzoeken. Niet alleen met de doelgroep, maar ook met strategische partners in 

het diabetesveld. Zo bouwen we samen aan dé community voor mensen met diabetes type 

1. Eén plek waar alle informatie over diabetes type 1 samenkomt en waar als eerste geduide 

nieuws- en onderzoeksberichten gepubliceerd worden. 

 

Aan de hand van ervaringen en feedback van gebruikers optimaliseren we het platform. Zo 

willen we het nieuws dichterbij brengen met een wekelijkse video-update, verdieping van 

Diabetes TV en specials over onderzoekers. Ook gaan we samen met leden kijken waar zij 

behoefte aan hebben en die onderwerpen onder de aandacht brengen.  

 

Onze verwachtingen voor eind 2018: 

• 175.000 mensen met diabetes type 1 of hun naasten hebben de website minimaal 

een keer bezocht. 

• Er zijn 5.000 accounts aangemaakt en 10.000 mensen ontvangen de nieuwsbrief. 

• 20% van de leden heeft een actieve bijdrage geleverd. 

• Vier community bijeenkomsten op kleine schaal om het community gevoel te 

versterken en de leden aan ons te binden. 

 

Acties en evenementen 

Het Diabetes Fonds wil iedereen de mogelijkheid geven om een bijdrage te leveren aan 

oplossingen voor diabetes door in actie te komen en geld in te zamelen. Dat doen we door 

particulieren te adviseren en te faciliteren om zelf acties te organiseren of mee te doen aan 

evenementen. Onze focus ligt voornamelijk op mensen die verbonden zijn met de 

Community type 1 en mensen die al eerder in actie zijn gekomen. We verwachten een totale 

opbrengst van € 225.000. (In de begroting weergegeven onder baten van particulieren.) 
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In 2018 doen we dit als volgt:  

• De 6e editie van de DiaBeatit Run krijgt een iets andere invulling om nog meer 

mensen te enthousiasmeren en te faciliteren om in actie te komen. Wij verwachten 

hierdoor een hogere opbrengst te realiseren. 

• In 2018 krijgen de actieplatforms diabeatit.nl en diabeatitrun.nl een update, zodat 

deelnemers makkelijker accounts aan kunnen maken en hun eigen fondsenwerving 

kunnen opzetten. 

• Nog meer dan we al deden gaan we onze vrijwilligers en andere geïnteresseerden 

betrekken bij al onze activiteiten. Niet alleen op het Even Bijpraten evenement, maar 

ook op andere momenten willen we meer mensen betrekken bij het Diabetes Fonds.  

 

Ook in 2018 organiseren wij weer de 'Even Bijpraten’ avonden, informatiebijeenkomsten 

waar we samen met onderzoekers bezoekers bijpraten over actueel diabetes type 1- 

onderzoek. Tijdens de aansluitende borrel is er de mogelijkheid in informele sfeer van 

gedachten te wisselen. 

 

Strategische partnerships 

Naast Abbott en Bosman hebben in 2017 ook Novo Nordisk, Mediq en Roche zich als 

partner aangesloten. De online community staat en wordt in 2018 verder ontwikkeld. Wat 

betreft strategische partnerships ligt de focus op behoud en uitbouw van de zakelijke 

partnerships van het eerste uur. Daarnaast kijken we naar nieuwe 

samenwerkingsmogelijkheden en verkennen we de mogelijkheden voor 

samenwerkingsverbanden met niet direct aan diabetes gerelateerde bedrijven.  
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2.3 Gezonder leven en diabetes type 2 

 

Meer impact op Minder Suiker 

Diabetes type 2 blijft een van de aandoeningen die de komende jaren het sterkst zal groeien. 

Het percentage mensen met overgewicht neemt tot 2040 toe bij alle sociaaleconomische 

groepen. Als Diabetes Fonds willen we een leidende rol spelen om Nederland(ers) gezonder 

te maken en de groei van diabetes type 2 te stoppen. 

 

Voor 2018 willen we nog meer impact creëren rond het thema Minder Suiker. Afgelopen jaar 

bleek al dat een grote groep mensen gezonder wil leven en bewust probeert te minderen met 

suiker. Maar de dagelijkse zoete verleidingen en het grote aanbod van suikerrijke producten 

maken het niet gemakkelijk. Door samen met bedrijven en organisaties op te trekken, acties 

en campagnes op te zetten, onderzoek te doen en producten en diensten te ontwikkelen die 

relevant zijn voor de consument willen we een vliegwiel creëren voor een gezonde 

samenleving. 

 

Zo gaan we dat doen in 2018: 

• Als kennisautoriteit op het gebied van Minder Suiker pakken we een actieve rol op 

het gebied van advies en kennisoverdracht richting bedrijven die met Minder Suiker 

aan de slag willen. 

• Door samen te werken met het team kennis & innovatie willen we komen tot 

innovatieve oplossingen (producten, diensten, tools) die mensen helpen de gezonde 

keuze gemakkelijk te maken. Wetenschappers, creatieven en marketeers brengen 

we samen in een multi-disciplinair innovatielab.  

• We ontwikkelen twee grotere campagnes en acties die bewustwording vergroten en 

zorgen voor versnelde maatregelen vanuit de industrie. 

• Met een onderbouwde contentstrategie zorgen we dat de groep mensen die 

gezonder willen leven nog verder groeit en met ons een beweging op gang brengt. 

We streven naar 35.000 unieke websitebezoekers per maand op Minder Suiker en 

75.000 abonnees van de ‘Lekker Minder Suiker’ nieuwsbrief. 

• We trekken actief op met (kennis)partners die helpen om onze visie te onderbouwen 

en uit te dragen. 

• We zetten de volgende stap in het aanpakken van tenminste één zoete plek en 

maken daar de gezonde keuze makkelijk.  

• Onder de vlag van de Alliantie Productsamenstelling streven we ambitieuze 

afspraken na op het gebied van Minder Suiker en zorgen we voor een versnelling in 

de bestaande afspraken. 

• We profileren ons bij stakeholders, overheid en partners en beïnvloeden politici, 

beleidsmakers, brancheorganisaties op het issue Minder Suiker. 

 

Strategische Partnerships 

Om de gezonde keuze makkelijker te maken ligt onze focus op de omgeving en lopen er 

trajecten binnen het retailkanaal (‘on the go’ en supermarkt). Diabetes Fonds heeft bij twee 

retailers voorstellen aangedragen. Belangrijk is dat deze voorstellen leiden tot eerste acties 

en we in de omgeving echt aan de slag kunnen. Ook onderzoeken we de mogelijkheden 

voor een hernieuwde samenwerking met Ekoplaza.  
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2.4 Fondsenwerving  

 

Zonder de betrokkenheid en inzet van onze vele donateurs en vrijwilligers kan een fonds als 

het Diabetes Fonds, dat volledig afhankelijk is van particuliere giften, niet haar werk doen. 

Daarom moeten we de impact van onze activiteiten duidelijk blijven communiceren, via alle 

mogelijke kanalen. Net als in voorgaande jaren zetten we ons in 2018 sterk in om betrokken 

mensen te bedienen en nieuwe mensen te enthousiasmeren en te betrekken. 

 

Collecte  

In 2016 is het collectebureau van start gegaan, een samenwerking tussen het Diabetes 

Fonds en de Maag Lever Darm Stichting. Doel daarvan is om gezamenlijk de collectes van 

beide organisaties efficiënter te organiseren en minder kwetsbaar te maken. Met een nieuwe 

bezetting gaan we die plannen in 2018 alsnog realiseren.  

• In 2017 zijn de eerste stappen gezet voor een nieuw CRM-systeem voor de collecte. 

dat we in 2018 implementeren. 

• We blijven werken aan het vergroten van de betrokkenheid van de collecte-

organisatoren en collectanten. 

• Op basis van de resultaten van 2017 bekijken we hoe we de pilot met de pin-

collectebussen in 2018 continueren. Ook onderzoeken we hoe we de opbrengst van 

de online collectebus kunnen laten groeien.  

• We streven in 2018 naar een collecteopbrengst van € 1,1 mln. (In de begroting 

weergegeven onder baten van particulieren) 

 

Donateurs en giften 

We willen de inkomsten uit giften van donateurs gestaag laten groeien. Om dit te bereiken 

moeten we onze bestaande donateurs koesteren en tegelijkertijd op zoek gaan naar nieuwe 

donateurs. Dat moet in 2018 € 2.595.000 opbrengen (Baten van particulieren, baten van 

bedrijven en baten van andere organisaties zonder winststreven). Dit willen we op de 

volgende manier bereiken: 

 

• We werven nieuwe donateurs. 

• We continueren onze activiteiten om donateurs op maat te informeren  

• We versterken de band met onze donateurs met ons online welkomst- en 

behoudsprogramma. 

• We ontwikkelen specifieke activiteiten voor trouwe donateurs. 

• We benaderen donateurs die ons langere tijd niet hebben gesteund met de vraag of 

ze dit misschien opnieuw willen doen. 

• We maken de keuze voor een nieuwe CRM-applicatie die ons in de toekomst 

optimaal ondersteunt bij het bedienen van onze relaties. 

• De gevolgen van de nieuwe privacywetgeving worden in het eerste kwartaal van 

2018 vastgelegd en doorgevoerd in werkprocessen voor de hele organisatie. 
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Inkomsten uit nieuwe en online kanalen 

We blijven online kanalen inzetten om nieuwe donateurs te vinden. Dat moet leiden tot een 

opbrengst van € 150.000 (onderdeel van Donateurs en Giften). Om dit te realiseren, doen we  

het volgende: 

 

• We haken aan bij initiatieven in andere teams om gezamenlijk online kanalen in te 

zetten voor het werven van nieuwe donateurs. 

• Begin 2018 besluiten we op basis van een analyse of we online leads blijven werven 

met een externe partij. 

• We zijn aanwezig op social media en vindbaar via Google voor potentiële nieuwe 

donateurs. 

 

Periodiek schenken  

We willen een stijging van inkomsten uit periodiek schenken realiseren en streven naar een 

opbrengst van € 180.000. (Begroting: baten van particulieren en baten van bedrijven. Dit 

willen we op de volgende manier bereiken: 

 

• We bedanken en informeren donateurs waarvan de huidige schenking afloopt. 

• We gaan donateurs die onbekend zijn met periodiek schenken beter informeren. 

• In het behoudsprogramma geven we specifiek aandacht aan donateurs die ons met 

een periodieke schenking steunen. 

 

Nalatenschappen 

We willen € 1.250.000 aan inkomsten uit nalatenschappen realiseren (Baten van 

particulieren). Dit gaan we doen: 

 

• We continueren de samenwerking met een gespecialiseerde partij op het gebied van 

nalaten, zodat we zichtbaar zijn op bepalende momenten. 

• We doen mee met de branchebrede campagne 'Nalaten' en vertalen deze door naar 

onze eigen activiteiten. 

 

Grotere gevers (Fondsen op naam) 

Onze doelstelling is om € 80.000 aan inkomsten te verwerven via grotere gevers (Baten van 

particulieren). Om dit te bewerkstelligen, doen we het volgende: 

 

• We werken samen met Stichting DON om onze gevers op maat te bedienen en uit te 

nodigen voor een aantal exclusieve lokale bijeenkomsten.  

• Onze huidige gevers blijven we op maat informeren en ondersteunen. 

 

Loterijen 

We willen de inkomsten uit loterijen (VriendenLoterij en Lotto) behouden, met als doelstelling 

een bedrag van € 1.520.000 (Baten van loterijorganisaties). Daarvoor doen we het volgende: 

• We vergroten het aantal geoormerkte spelers door middel van gezamenlijke acties 

met de VriendenLoterij.  

• We dienen wederom een voorstel in voor een extra project bij de VriendenLoterij. 

• We zorgen ook via de eigen kanalen voor zichtbaarheid voor de VriendenLoterij. 
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2.5 Communicatie 

 

In onze communicatie zetten we in op de twee thema’s. Met Minder Suiker richten we ons op 

het brede publiek en op het gemakkelijker maken van de gezonde keuze en hiermee het 

voorkomen van diabetes type 2. Met de Community type 1 richten we ons op mensen met 

diabetes type 1 en hun naasten. Daarnaast blijven we richting onze achterban en het 

algemene Nederlandse publiek transparant over hoe het Diabetes Fonds zijn geld besteedt 

en wat de resultaten zijn van onderzoek (naar genezing van diabetes type 1, het stoppen van 

diabetes type 2 en het voorkomen van complicaties). 

Voor een duidelijk ‘gezicht’ en boodschap naar buiten scherpen we onze missie en ons 

verhaal verder aan. Hierover vertellen we in duidelijke en aansprekende taal aan mensen 

met diabetes, hun naasten en andere geïnteresseerden .We bereiken onze doelgroepen met 

behulp van onze website (2,2 miljoen bezoekers), social media, e-nieuwsbrieven, pr-

activiteiten, bijeenkomsten en ons jaarverslag. Met onze communicatie willen we boeien en 

binden, vooral online via onze social-kanalen en de Community type 1.  

In januari 2018 is diabetes een belangrijk onderwerp in een aflevering van de medische serie 

Centraal Medisch Centrum (CMC) op RTL 4. Hiermee willen we het publiek bewust maken 

van het risico op en voorkomen van diabetes type 2. Dit doen we met de diabetesrisicotest 

op onze website en met adviezen en handvatten voor een gezonde leefstijl/omgeving. De 

aflevering in CMC wordt mogelijk gemaakt door de VriendenLoterij. 

Het Diabetes Fonds bestaat in 2018 40 jaar. We onderzoeken of dit jubileum een mooi 

moment kan zijn voor een groot voorlichtings- en fondsenwervend programma. 

Om onze communicatie optimaal aan te kunnen laten sluiten op de wensen van onze 

doelgroepen en te meten wat de effecten zijn, voeren we op regelmatige basis peilingen uit. 

Zo ondervragen we ook in 2018 het online panel met 1.700 leden (mensen met diabetes en 

hun naasten) en het Nederlandse publiek om een beter inzicht te krijgen in de behoeften en 

wensen van beide doelgroepen. Tot slot vragen we bezoekers van de Community type 1 hoe 

we de community verder kunnen optimaliseren.  

 

Strategische Partnerships 

Als Diabetes Fonds zijn we expert op het gebied van diabetes en complicaties. Met deze 

expertise kunnen we veel betekenen voor bedrijven en voor mensen met (mogelijk 

toekomstige) complicaties.  

Zo werken we sinds 2016 samen met Specsavers. Samen maken we Nederlanders 

bewuster van oogproblemen als gevolg van diabetes. Specsavers organiseert daarom 

samen met ons bewustwordingscampagnes. We onderzoeken hoe we deze samenwerking 

in 2018 kunnen voortzetten.  

Voor 2018 bekijken we opnieuw hoe we onze kennis en expertise op het gebied van 

diabetes en complicaties effectief kunnen inzetten in samenwerkingen met bedrijven. Altijd in 

lijn met onze missie en visie.  
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3. Organisatie  

 

Personeel  

In 2018 zetten we in op een beperkter aantal speerpunten. We kijken kritisch naar wat we 

wel en niet doen en brengen zo meer focus aan in onze werkzaamheden en activiteiten. We 

geven ook extra aandacht aan de begeleiding van mensen en de ontwikkeling van specifieke 

competenties. In 2017 zijn hiervoor al de eerste stappen gezet. Het Diabetes Fonds kende in 

2017 een relatief hoog ziekteverzuim, mogelijk mede veroorzaakt door de omslag in werken 

in 2016. Door focus aan te brengen in de activiteiten en met elkaar in gesprek te blijven, 

verwachten we het verzuim in 2018 te verminderen. Ook zullen we op kleine schaal 

medewerkerstevredenheidsmetingen doen en deze regelmatig herhalen. Zo houden we een 

vinger aan de pols en kunnen we waar nodig en mogelijk bijsturen. 

 

ICT 

In 2017 zijn we binnen het Huis voor de Gezondheid naar een nieuw ICT-systeem 

gemigreerd. En vanwege nieuwe wetgeving vanaf mei 2018 richten we ons nu vooral op een 

goed privacy-beleid. Binnen het Huis voor de Gezondheid is hiervoor een speciale 

werkgroep in het leven geroepen. Naast technische aspecten nemen we daarin nadrukkelijk 

ook de wijze van omgaan met data uit diverse bronnen door medewerkers mee. In 2018 

stappen we ook over naar een nieuw CRM-systeem, zowel voor donateurs als voor de 

collecte. Voor beide systemen is in 2017 al een start gemaakt. 

 

Financiële afdeling 

Onder begeleiding van een extern adviseur is in 2017 een definitief plan van aanpak 

gemaakt om te komen tot een Shared Service Center voor het Huis voor de Gezondheid. 

Doel daarvan is vooral het verminderen van de kwetsbaarheid en verbeteren van de 

continuïteit van de financiële afdeling. De uitvoerende functies van de financiële afdelingen 

zullen in dit SSC worden samengebracht. Onder voorbehoud van goedkeuring van de Raden 

van Toezicht en instemming van de Or’s van een aantal fondsen gaat het SSC in maart 2018 

van start, daarna wordt het geleidelijk uitgebouwd. Voor het Diabetes Fonds betekent dit dat 

twee medewerkers onderdeel worden van het SSC. De Teamleider Finance maakt geen deel 

uit van het SSC, maar zal daar wel enkele dagdelen per week aanwezig zijn. De teamleider 

blijft werkzaam op de vloer van het Diabetes Fonds om daarmee een goede verbinding met 

zowel de medewerkers als het MT te realiseren. Dit betekent een andere manier van werken 

en een verdere professionalisering van de financiële functie.  

 

Samenwerkingen 

Samenwerken met diverse partijen is van groot belang om onze doelstellingen te realiseren. 

Met partijen in het diabetesveld werken we samen rondom de Community type 1, onderzoek 

(zoals RegMed XB) en aan lobby en acties, zoals de DiaBeatit Run. We bieden deze partijen 

financiële ondersteuning via onze partnergelden en het programma Het Beste Diabetes Idee.  

 

Met bedrijven werken we samen rond de Community type 1, het speerpunt Gezonder Leven, 

onderzoek en meer algemene diabetesthema’s. Voor de Community type 1 en Gezonder 

Leven zoeken we actief de samenwerking met kennispartners, om onze doelstellingen te 

realiseren en om anderen te ondersteunen bij het mogelijk maken van hun doelstellingen. 
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Daarnaast is het Diabetes Fonds ook in 2018 een actieve partner binnen de 

Samenwerkende Gezondheidsfondsen, het Huis voor de Gezondheid en de Nederlandse 

Diabetes Federatie. We kiezen daarbij wel voor focus op activiteiten die concreet bijdragen 

aan de doelstellingen van het Diabetes Fonds. 
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Begroting 2018  

 

 

Begroting 2018 in € 

BATEN:

- Baten van particulieren 5.255.000         

- Baten van bedrijven 75.000             

- Baten van loterijorganisaties 1.520.000         

- Baten van subsidies van overheden -                  

-
Baten van verbonden organisaties zonder 

winststreven
-                  

- Baten andere organisaties zonder winststreven 100.000            

Som van de geworven baten 6.950.000         

-
Baten als tegenprestatie voor de levering van 

producten e/o diensten
225.000            

- Overige baten -                  

Som van de baten 7.175.000         

LASTEN:

Besteed aan doelstellingen

- Wetenschappelijk Onderzoek 3.683.600         

- Voorlichting 2.092.000         

- Gezonder leven 450.000            

- Community type 1 150.000            

6.375.600         

Wervingskosten 1.144.500         

Kosten beheer en administratie 424.900            

Som van de lasten 7.945.000         

Saldo voor financiële baten en lasten -770.000           

Saldo financiële baten en lasten -10.000            

Saldo van baten en lasten -780.000           

Negatief resultaat begroot vanwege aan te spreken bestemmingsfondsen en reserves


