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Voorwoord  

 

Vrij zijn van diabetes … van de dagelijkse rompslomp om de bloedsuiker te regelen, van 

hypo’s en hypers, van zorgen over complicaties. Aan iedereen met diabetes willen we die 

vrijheid teruggeven, en daar blijft het Diabetes Fonds zich vol energie voor inzetten. Want 

diabetes heeft dagelijks een enorme impact op 1,2 miljoen Nederlanders en hun naasten. En 

elke week komen daar 1.000 mensen bij.   

Voor 2021 hebben we ambitieuze doelen en plannen, om ook in deze onvoorspelbare 

coronatijden het tempo erin te houden. Juist nu zijn gezondheid en kwaliteit van leven extra 

belangrijk, dus daar gaan we voor. Dat doen we het liefst samen met anderen zodat we meer 

bereiken. We gaan nog intensiever samenwerken met andere diabetesorganisaties, collega-

fondsen, bedrijven en overheden.  

We financieren ook in 2021 veelbelovend wetenschappelijk onderzoek naar betere 

behandelingen en genezing, wat leidt tot meer kwaliteit van leven. Maar ook investeren we in 

innovatieve behandelingen en producten zodat deze versneld beschikbaar komen. Verder 

gaan we mensen met pre-diabetes en diabetes type 2 helpen om gezonder te leven, door 

gezonde keuzes makkelijker te maken, in een gezondere omgeving. 

Het komende jaar biedt ons kansen om met nieuwe focus en plannen aan de slag te gaan 

binnen onze nieuwe meerjarenbeleidsvisie. We kijken ernaar uit! Met grote dank aan al onze 

donateurs, collectanten, community-leden, vrijwilligers en partners. Samen zetten we in 2021 

de volgende stappen naar vrijheid voor iedereen met diabetes. 

 

Etelka Ubbens 

Algemeen directeur 
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1. Korte terugblik 2020 

  

Het was een uitdagend jaar, vanwege de onrust en onzekerheid die het coronavirus met zich 

meebrengt. Ook bij het Diabetes Fonds staan daardoor de inkomsten onder druk. Toch biedt 

de coronacrisis ook kansen, en behaalden we mooie resultaten.  

 

Kennis & innovatie 

Mede dankzij samenwerking konden we veelbelovend onderzoek financieren. Zoals 

onderzoek naar het afremmen van diabetes type 1 via ‘poeptransplantatie’ (met stichting 

DON) en een collectief van Nederlandse en Canadese onderzoekers die werken aan 

oplossingen voor diabetes type 2 (met drie andere financiers). Ook kozen we belangrijke 

thema’s die de komende jaren richting geven aan steun voor onderzoek en innovaties. 

 

Community type 1 

Onze website diabetestype1.nl, met onder andere een community-deel voor ervaringen en 

vragen, had 30% meer bezoekers dan het jaar ervoor. In een peiling gaf bijna de helft van de 

communityleden aan dat de website hun niet alleen waardevolle informatie biedt, maar ook 

een positieve invloed heeft op hun kwaliteit van leven. We begonnen ook met kleinschalige 

online meetings (meet-ups) met informele gesprekken tussen gebruikers.  

 

Gezonder Leven 

Onder het motto 'gezond eten en drinken is belangrijk, juist nu', organiseerden we twee 

succesvolle campagnes. In de Nationale Suiker Challenge gingen ruim 50.000 mensen de 

uitdaging aan van een week zonder suiker. Het doel van 'Appeltje-eitje', samen met Philips, 

was een maand lang iedere dag een gezonde en betaalbare avondmaaltijd op tafel zetten. 

Ruim 30.000 deelnemers ontvingen recepten, boodschappenlijstjes en gezonde inspiratie.  

 

Fondsenwerving 

Al deze activiteiten zijn natuurlijk alleen mogelijk dankzij de steun van onze donateurs, 

erflaters, collecte-vrijwilligers en actievoerders. Ondanks de coronacrisis heeft een 

recordaantal donateurs ons dit jaar gesteund, waarvan velen met een structurele machtiging. 

In de collecteweek konden we door corona minder huis-aan-huis collecteren, maar de 

opbrengst uit onze digitale collecte is significant toegenomen en geeft hoop voor 2021.  

 

Acties & Evenementen 

Veel geplande acties in heel Nederland zijn afgelast of uitgesteld. Zo ook door vrijwilligers 

die in actie wilden komen om geld op te halen voor onderzoek. Daardoor zijn er veel minder 

sponsorbijdragen en donaties. We hebben zoveel mogelijk contact gehouden met 

actievoerders, en gezocht naar andere manieren waarop zij toch geld kunnen inzamelen.  

 

Samenwerkingen 

We zochten samenwerking met allerlei partijen in en buiten het diabetesveld, vanuit 

gezamenlijke doelstellingen en visies. Binnen de Samenwerkende Gezondheidsfondsen 

(SGF) nemen we actief deel aan het project Gezonde Generatie 2040. Ook verkenden we 

een samengaan met de patiëntenvereniging, Diabetesvereniging Nederland (DVN). Deze 

verkenning gaf het inzicht dat we beter kunnen verder gaan als twee organisaties die elkaar 

versterken waar mogelijk en nodig.  
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2. Wat gaan we doen in 2021?  

 

Samen met onze donateurs, vrijwilligers en partners blijven we keihard werken aan 

een gezond leven en meer vrijheid voor 1,2 miljoen Nederlanders met diabetes. Dat 

doen we binnen de kaders van onze kersverse meerjarenbeleidsvisie voor de 

komende vier jaar, waarmee we van start gaan in 2021.  

 

Diabetes is voor iedereen verschillend, maar leidt hoe dan ook tot hinder en zorgen. Wij 

vinden dat een leven met diabetes zo normaal en prettig mogelijk moet zijn. Met meer 

vrijheid en minder angst voor complicaties. Dat staat centraal in onze nieuwe 

meerjarenstrategie met concrete doelstellingen, waarmee we stap voor stap toewerken naar 

een diabetesvrije generatie.  

 

We investeren niet alleen in de toekomst maar ook in het hier en nu: in oplossingen die op 

korte termijn het leven met diabetes makkelijker maken. In 2021 gaan we daarvoor op de 

volgende manieren aan de slag.  

  

2.1 Kennis & Innovatie  

 

We financieren onderzoek naar de genezing van diabetes, het terugdringen van diabetes 

type 2, en behandelingen die de kwaliteit van leven verbeteren. Daarnaast investeren we in 

innovatieve behandelingen en producten zodat ze versneld beschikbaar komen.  

 

Ook dit jaar zetten we ons in voor mensen met diabetes type 1 en type 2, inclusief MODY, 

LADA en zwangerschapsdiabetes. Dit doen we door middel van subsidieprogramma’s voor 

onderzoek, projecten en innovatietrajecten; al kunnen we als gevolg van de coronacrisis 

minder onderzoek financieren dan voorgaande jaren.  

 

Om meer te bereiken bundelen we meer dan ooit kennis, expertise en financiële middelen 

met andere diabetesorganisaties, collega-fondsen, bedrijven en overheden, in binnen- en 

buitenland. We blijven actief in gesprek met mensen met diabetes, zorgverleners en 

onderzoekers – ook nadat een onderzoek is afgerond. Samen bekijken we hoe mensen met 

diabetes voordeel kunnen hebben van de opgedane kennis, en welke stappen daarvoor nog 

nodig zijn.  

 

Activiteiten 

 

Diabetes type 1 

 

• Samen met een partner financieren we nieuw en vervolgonderzoek naar genezing van 

diabetes type 1. Dit moet ertoe leiden dat genezing van diabetes type 1 weer een stap 

dichterbij komt, waarbij enerzijds de afweerreactie tegen de insuline producerende 

bètacellen wordt afgeremd bij diabetes type 1 en anderzijds er voldoende insuline 

aangemaakt kan worden om de glucosehuishouding in het lichaam te herstellen.  

• We werken samen binnen het RegMedXB-consortium, waarin we sinds 2016 

investeren via publiek-private samenwerking. Het doel van RegMedXB is nieuwe 
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bètacellen maken en transplanteren. Het Diabetes Fonds zorgt er ook voor dat mensen 

met diabetes type 1 meedenken in dit proces. 

• We financieren onderzoek naar nieuwe technologische toepassingen waarmee 

mensen hun bloedsuiker beter kunnen reguleren en hun kans op complicaties kleiner 

wordt. Door het mede mogelijk maken van effectiviteits- en/of health technology studies 

kan deze nieuwe technologie meer toegankelijk en betaalbaar worden. Hierin trekken we 

samen op met het team Type 1-community voor het perspectief van 

ervaringsdeskundigen en met Public Affairs voor eventuele lobby.  

Diabetes type 2 

 

• We blijven Lifestyle4Health steunen – voorheen Nederlands Innovatiecentrum voor 

Leefstijlgeneeskunde, NILG. Via hen investeren we het merendeel van de ‘PPS-toeslag’ 

(die we van de overheid ontvangen voor het financieren van onderzoek) in onderzoek 

naar nieuwe, betere behandelingen op maat en hoe ze beschikbaar kunnen komen.  

• In het 2diabeat-programma steunen we een aantal verkennende studies vanuit het 

Nationaal Preventieakkoord samen met Diabetesvereniging Nederland (DVN) en de 

Nederlandse Diabetes Federatie (NDF). Ze gaan over een regionale aanpak om mensen 

met diabetes type 2 (of een hoog risico erop) te helpen om gezonder te gaan leven.  

• We stimuleren onder andere de lopende projecten binnen onze ‘Fellowships’ 

(carrièrebeurs voor diabetesonderzoekers), de projecten in het ‘Diabetes Type 2 

doorbraakprogramma’ en de projecten in het programma ‘Translationeel Onderzoek’ die 

we financieren samen met ZonMw en de Topsector Life Sciences & Health, voor 

maximaal wetenschappelijk resultaat en maatschappelijke impact. 

 

Investeren in toepassing (innovatie) 

 

• We houden een nieuwe ronde van het programma Het Beste Diabetes Idee. Degenen 

met de allerbeste ideeën om op korte termijn het leven met diabetes te verbeteren, 

krijgen een financiële bijdrage om het plan uit te voeren. 

• We zoeken actief naar waardevolle oplossingen en producten voor mensen met 

diabetes. We bekijken welke trajecten verder geholpen kunnen worden met goed advies 

en financiële hulp, via ons speciaal daarvoor opgezette Business Development-traject.  

• We monitoren de doorontwikkeling van de kunstalvleesklier van Inreda (ook wel 

kunstmatige alvleesklier, artificial pancreas) waarin we de afgelopen jaren geïnvesteerd 

hebben. Het is de bedoeling dat hij zo snel mogelijk beschikbaar komt voor iedereen die 

afhankelijk is van insuline, zowel volwassenen als kinderen. 

 

Overkoepelend 

 

• Het diabetesonderzoek in Nederland staat op een hoog niveau. Dat is belangrijk voor 

mensen met diabetes, want dan profiteren zij snel van nieuwe kennis en ontwikkelingen 

in de wetenschap. Om dit niveau ook de komende jaren op peil te houden, starten we 

met een vernieuwd ‘Fellowship’-subsidieprogramma. Bijzonder talentvolle 
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onderzoekers kunnen financiering krijgen om hun positie als diabetesonderzoeker, hun 

onderzoekslijn en -groep verder uit te bouwen.  

• Veel mensen met diabetes type 1 knutselen zelf een ‘do it yourself closed loop’ in 

elkaar, door een glucosesensor, insulinepomp en app met elkaar te verbinden. Dit 

zogeheten ‘loopen’ staat in de belangstelling en roept ook vragen op over bijvoorbeeld 

techniek, gebruikersgemak en hoe het juridisch zit. We besteden hier aandacht aan in 

projecten en via de community op onze website diabetestype1.nl.  

• Om grotere stappen te maken en nog meer te bereiken voor mensen met diabetes, 

willen we onderzoekers die financiering van het Diabetes Fonds ontvangen meer 

verbinden en samenbrengen. Daarbij staat centraal: wat vinden mensen met diabetes 

zelf? Wat betekenen de resultaten, en hoe vinden die hun weg naar de praktijk? 

  

2.2 Community diabetes type 1  

 

We willen de kwaliteit van leven van mensen met diabetes type 1 verhogen door het delen 

en terugkoppelen van betrouwbare kennis, inzichten en ervaringen. Concreet doel voor 

diabetestype1.nl: in vier jaar de kwaliteit van leven van de gebruikers van de community 

meetbaar verbeteren met 20%.  

Op ons platform diabetestype1.nl maken we wetenschappelijke kennis toegankelijk voor een 

breed publiek. We leggen ontwikkelingen begrijpelijk uit, en duiden ze. Onderdeel van de site 

is een community: een forum voor vragen, ervaringen en tips. We willen meer mensen met 

diabetes type 1 (en hun naasten) kennis laten maken met diabetestype1.nl en hen inspireren 

om ook ‘lid’ te worden van de community. 

Komend jaar gaan we belangrijke thema’s vanuit de community terugkoppelen naar het 

wetenschappelijke veld. De community is daarmee een ‘antenne’ voor wat er speelt onder 

mensen diabetes type 1 en hoe zij kennis gebruiken om beter te leven met diabetes. Dat 

geeft ons en onderzoekers aanknopingspunten voor onderzoek en praktische toepassingen 

die de kwaliteit van leven verbeteren voor mensen met diabetes type 1. Via ‘co-creatie’ 

werken we samen met mensen met diabetes type 1 en diverse betrokkenen praktische 

ideeën en producten uit, en bouwen zo een brug tussen wetenschappelijke kennis en 

ervaringskennis. 

Activiteiten  

Goede, betrouwbare en aantrekkelijke website  

• Bezoekers van de website moeten gemakkelijk de voor hen interessante en betrouwbare 

informatie (content) vinden. Moderators volgen de berichten en reacties in de community, 

en reageren of ondernemen actie als dat nodig is. 

• De techniek van de website krijgt een flinke upgrade. De winst: een betere ervaring voor 

gebruikers, en een betere en flexibelere organisatie van de content.  

• Communityleden gaan de community zelf mee draaiende houden en worden daarin 

getraind. Ze kunnen zelf een subcommunity starten, bijvoorbeeld een voor ouders van 

kinderen met diabetes, of CGM-gebruikers die onderling kennis en ervaring uitwisselen. 
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Meer mensen actief op de site  

• Ons doel is dat in twee jaar tijd 20% van de mensen met diabetes type 1 een account 

heeft op diabetestype1.nl. Daaraan werken we door middel van gerichte wervingsacties. 

• We gaan in gesprek met zorgverleners om te kijken op welke manier diabetestype1.nl 

hen kan helpen in de uitvoering van hun werk, zodat zij ambassadeurs worden van 

diabetestype1.nl.  

• We gebruiken de kracht van onze communityleden en onze vele volgers op sociale 

media om meer mensen te bereiken en ook mee te praten in de community. 

Inzicht in belemmeringen  

• Met diabetestype1.nl willen we bijdragen aan een betere kwaliteit van leven voor mensen 

met diabetes type 1. Daarvoor kijken en luisteren we goed naar wat er speelt binnen de 

community, en we vragen er actief naar in de maandelijkse online community-meetups.  

• We analyseren de onderwerpen en belemmeringen waarvan mensen met diabetes type 

1 vaak last hebben of waar ze tegenaan lopen, en bekijken hoe die hun kwaliteit van 

leven beïnvloeden. 

• We delen die analyse met andere partijen in het diabetesveld om te zien wat wij 

eventueel samen met hen kunnen doen om belemmeringen te verbeteren. 

  

2.3 Gezonder leven en diabetes type 2  

 

We willen de groei van het aantal mensen met diabetes type 2 afvlakken en mensen die al 

diabetes type 2 hebben meer grip geven op hun ziekte, door gezond leven makkelijk te 

maken. 

 

Diabetes type 2 treft al 1 op de 14 Nederlanders, waarbij een groot deel daarvan 

samenhangt met leefstijl. Daarom blijven we ons inzetten om gezond leven makkelijker te 

maken, zodat er minder mensen zijn met overgewicht, pre-diabetes en diabetes type 2. We 

besteden komend jaar extra aandacht aan mensen die al diabetes type 2 hebben.  

 

Samen met andere partijen, en gevoed vanuit de wetenschap, willen we een grote en 

diverse groep mensen met diabetes type 2 overtuigen van de voordelen van gezond leven. 

We inspireren en motiveren hen met kennis én manieren om die succesvol te gebruiken.   

 

Want dankzij de juiste informatie, hulpmiddelen en begeleiding kunnen veel mensen met 

diabetes type 2 hun bloedsuikerwaardes verbeteren, de kans op complicaties verkleinen en 

soms zelfs stoppen met medicijnen. Dit geeft meer vrijheid en zorgt voor een betere kwaliteit 

van leven. 
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Activiteiten 

 

Kennis en info over leefstijlinterventies 

 

We bouwen diabetesfonds.nl verder uit tot een online vertrekpunt voor mensen met diabetes 

type 2, op basis van actuele wetenschappelijke inzichten. Met objectieve informatie, 

praktische handvatten, hulpmiddelen en tips op maat helpen we mensen met diabetes type 2 

om gezonde keuzes te maken en dit vol te houden. Ook willen we de Persoonlijke 

Gezondheidscheck aanbieden in samenwerking met Niped. 

 

We bieden niet alleen de helpende hand met praktische content en tools, we helpen mensen 

ook bij het kiezen van een RIVM-erkende leefstijlinterventie. We laten graag zien dat gezond 

leven ook leuk en makkelijk kan zijn, en dagen iedereen uit om deze positieve verandering 

verder te brengen.  

 

Lobby productsamenstelling 

 

We zetten samen met anderen in op een sterke lobby richting overheid en de 

voedingsindustrie. Daarbij neemt het Diabetes Fonds het voortouw rond het ‘suikerdossier’ 

maar lobbyt ook gezamenlijk met andere gezondheidsfondsen voor een gezonde omgeving 

en een gezonde productsamenstelling.  

 

Minder suiker 

 

We willen de suikerinname van Nederlanders verminderen door hen ervan bewust te maken 

en praktische informatie en hulpmiddelen te bieden om minder suiker binnen te krijgen. In 

juni houden we de 4e Nationale Suikerchallenge, met als doel dit jaar 100.000 deelnemers. 

 

Praktische hulpmiddelen 

 

We bieden praktische hulpmiddelen die mensen meer kennis en vaardigheden geven om 

gezonde keuzes te maken, zoals bijvoorbeeld de uitgave en promotie van de herziene 

voedingsbrochure en het jaarlijkse populaire Suiker Challenge Magazine. Waar mogelijk 

vragen we een bijdrage daarvoor, die we besteden aan diabetesonderzoek.  

 

2.4 Fondsenwerving  

 

We maken de opbrengsten uit fondsenwerving zo hoog mogelijk door bestaande activiteiten 

slimmer (kosteneffectief) uit te voeren, en met nieuwe manieren van fondsenwerving. Zodat 

we zoveel mogelijk onderzoek kunnen financieren en voorlichting kunnen geven, voor een 

beter leven van iedereen met diabetes. 

 

De coronacrisis heeft naar verwachting ook in 2021 gevolgen voor onze fondsenwervende 

activiteiten en inkomsten. We willen daarom op allerlei manieren zoveel mogelijk mensen 

inspireren om een bijdrage te leveren aan oplossingen voor diabetes. Dat kan een bijdrage 

zijn in geld of in tijd, op maat en binnen hun eigen mogelijkheden.  
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Activiteiten 

 

Donateurs en giften 

 

We doen er alles aan om onze bestaande donateurs te behouden en daarnaast zoeken we 

nieuwe donateurs, zodat ze samen € 3.15 mln. bij elkaar brengen. Zo werken we eraan: 

 

• Focus op behoud en werving van donateurs, ondersteund door ons relatiemanagement-

systeem. Adressen zijn zo compleet mogelijk, en we informeren mensen meer op maat 

en passend bij hun interesse. 

• Optimale inzet van het klantcontactcenter binnen de organisatie.  

• ‘Inactieve’ donateurs motiveren om weer te gaan doneren.  

• Continueren en bijstellen van programma gericht op specifieke groepen donateurs.  

• Nagaan welke andere manieren van fondsenwerving ook goed voor ons kunnen werken.  

• Nog meer mensen stimuleren om te doneren via ‘periodiek schenken’.  

• Online kanalen nog meer inzetten, en aanhaken bij acties van het team Gezonder Leven.  

 

Nalatenschappen 

 

Veel mensen nemen het Diabetes Fonds op in hun testament. Wat dat in 2021 voor ons 

betekent is natuurlijk onvoorspelbaar, maar naar schatting mogen we rekenen op € 1.5 mln. 

uit nalatenschappen. Zo werken we eraan: 

 

• We stellen een nieuw nalaten-programma op, inclusief communicatiemiddelen en 

aangescherpte werkprocessen. Daarmee willen we mensen nog beter informeren, 

interesseren en begeleiden. 

• We zorgen ervoor dat meer mensen weten dat ze het Diabetes Fonds kunnen opnemen 

in hun testament. We doen bijvoorbeeld mee met andere fondsen in de gezamenlijke 

campagne ‘nalaten’. 

 

 

Jaarlijkse collecte  

 

Waar mogelijk organiseren we samen met onze vrijwilligers de collecte op de ‘normale’ 

manier, en we hopen € 7 ton op te halen. Daarnaast willen we digitaal collecteren tot een 

nog groter succes maken. Zo werken we eraan: 

 

• We zijn blij met onze collectanten en collecteorganisatoren, en willen hen graag 

behouden. We zorgen ervoor dat ze zich nog meer betrokken voelen. 

• Meer online werving van nieuwe organisatoren en collectanten. 

• Grotere opbrengst uit alternatieve, digitale geefmogelijkheden. 

• Actieve deelname aan lokaal georganiseerde Goede Doelen Weken.  

• Werkprocessen optimaliseren en automatiseren met ons collecte-softwarepakket. 
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Donaties via loterijen 

 

De inkomsten uit loterijen blijven voor het Diabetes Fonds van groot belang. We willen de 

inkomsten uit deze ‘acties van derden’ (VriendenLoterij en De Nederlandse Loterij) zoveel 

mogelijk op niveau houden, met als doelstelling € 1.4 mln. Zo werken we eraan: 

 

• We werven spelers die gericht diabetesonderzoek steunen, door gezamenlijke acties met 

de VriendenLoterij. 

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

• We zorgen ook via onze eigen kanalen voor zichtbaarheid voor de VriendenLoterij, en 

vermelden de VriendenLoterij waar mogelijk in onze uitingen. 

 

Acties en evenementen 

 

We willen het mensen zo gemakkelijk mogelijk maken om voor het Diabetes Fonds in actie 

te komen of deel te nemen aan een evenement. We hopen dat het onze ‘actievoerders’ lukt 

om komend jaar samen € 2 ton bij elkaar te brengen. Om hen daartoe de gelegenheid te 

geven doen wij het volgende: 

 

• Huidige actievoerders laten weten dat we hun inzet enorm waarderen en hoe belangrijk 

die is, en hen enthousiast en betrokken houden. Meer acties stimuleren waardoor 

100.000 euro kan worden opgehaald. 

• De 3e editie van de New York Mini Marathon organiseren met een beoogde opbrengst 

van 100.000 euro. 

• Een nieuw corona-proof voorjaarsevenement ontwikkelen dat een breed publiek 

aanspreekt. 

• Bestaande activiteiten voor het Diabetes Fonds ondersteunen en helpen groeien, en 

nieuwe mogelijkheden onderzoeken om aan te sluiten bij evenementen van derden. 

• Diabetes-informatiebijeenkomsten organiseren waar we samen met onderzoekers onze 

achterban bijpraten over de huidige stand van zaken en ontwikkelingen.  

 

Strategische Partnerships  

 

De afgelopen jaren heeft de inzet op strategische partnerships het Diabetes Fonds veel 

gebracht. Niet alleen op het gebied van bijdragen aan de doelstellingen van het Fonds; met 

veel partijen is ook het gesprek gevoerd over mogelijkheden en uitdagingen op het gebied 

van diabetes en op het gebied van de ‘gezonde omgeving’ en productsamenstelling. 

 

• In 2021 zetten we onze succesvolle partnerships voort. Waar we in het najaar 2020 een 

mooie samenwerking hadden met Philips, starten we 2021 bijvoorbeeld met een 

samenwerking met Ekomenu en lopen er meerdere gesprekken voor partnerships voor 

de 4e Nationale Suiker Challenge. We zetten ook de samenwerking voort met onder 

andere de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten, om de speciaal ontwikkelde 

‘diabetesschoenen’ op de markt te houden. En dat zijn slechts een paar voorbeelden. 

• We gaan ons ook meer richten op duurzame relaties met partijen die een gezamenlijke 

visie met ons delen, zodat we die samen stapsgewijs kunnen gaan realiseren. Dat kan 
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een samenwerking op inhoud zijn, bijvoorbeeld de kwaliteit van leven verhogen door 

technische innovaties of om gezamenlijk de groei van diabetes type 2 aan te pakken. 

Maar het kan ook een samenwerking zijn op het gebied van bepaalde expertises waar 

het Diabetes Fonds behoefte aan heeft. Of een combinatie van beiden. 

• Tot slot zullen we samenwerking met specialistische partijen in de markt zoeken om een 

business-to-business propositie te ontwikkelen om onze visie en activiteiten rond 

gezonder leven ook op een fondsenwervende manier te promoten binnen het 

bedrijfsleven. 

 

2.5 Corporate communicatie  

 

We zorgen ervoor dat het Diabetes Fonds in heel Nederland bekendstaat als de organisatie 

die staat voor ‘iedereen vrij van diabetes’, en die stap voor stap toewerkt naar een 

diabetesvrije generatie. Daarvoor kiezen we bewuste strategieën en communicatiemiddelen. 

Nog steeds zijn diabetes en vooral de gevolgen ervan bij het grote publiek niet zo bekend. 

Daardoor lopen veel mensen met diabetes dagelijks aan tegen misverstanden, vooroordelen 

en onbegrip. Ook in 2021 vragen we aandacht voor de impact die diabetes heeft op het 

leven van mensen.  

 

Als financier van onderzoek willen we bovendien graag laten zien wat we doen, en waarom. 

Dat doen we natuurlijk via communicatie met onze achterban, maar we willen ook het 

bredere publiek bereiken. Daarvoor zetten we pr in (public relations).  

 

We worden ook vaak benaderd als een autoriteit op het gebied van diabetes vanwege onze 

wetenschappelijke kennis. Die positie geeft ons de gelegenheid om ook op andere manieren 

het leven van mensen met diabetes te verbeteren, vaak in samenwerking met anderen die 

opkomen voor dezelfde thema’s. Dat is het terrein van public affairs (pa).   

 

Activiteiten 

 

Thema van de meerjarenvisie  

We gaan onze meerjarenvisie uitdragen en introduceren met een heldere boodschap en 

droom waarin veel mensen met diabetes type 1 en diabetes type 2 zich herkennen: 

‘Iedereen vrij van diabetes’. 

Communicatiemiddelen  

We blijven transparant over hoe het Diabetes Fonds zijn geld besteedt, en over resultaten 

van onderzoek dat wij financieren. We bereiken onze doelgroepen via onze website (ruim 3 

miljoen unieke bezoekers per jaar), sociale media, e-nieuwsbrieven, pr-activiteiten, acties, 

bijeenkomsten en ons jaarverslag. We gaan ook werken aan een vernieuwde website om 

mensen online beter van dienst te kunnen zijn, meer gerichte informatie aan te bieden, en 

steun te vragen voor onze doelstellingen.  
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Campagne(s) 

We ontwikkelen een overkoepelende corporate campagne die we door vertalen naar gerichte 

activerende communicatie-activiteiten rond diabetes type 1 en type 2. Gedurende het hele 

jaar brengen we verschillende uitingen en een campagne, inclusief digitale content, die de 

impact van diabetes verduidelijken en de zichtbaarheid van het Diabetes Fonds vergroten. 

Peilingen en feedback 

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

en te meten wat de effecten zijn, voeren we regelmatig peilingen uit. Zo bevragen we in 2021 

mensen via de diabetes type 1-community, het online Diabetes Fonds-panel met 1.800 leden 

(mensen met diabetes en hun naasten) en het Nederlandse publiek om een beter inzicht te 

krijgen in de behoeften en wensen. Ook vragen we feedback op eerste concepten van onze 

uitingen en campagnes.  

 

Public Relations & Public Affairs 

 

We vragen publiciteit voor wetenschappelijk onderzoek en belangrijke thema’s en versterken 

onze positie op het gebied van diabetes en gezonde omgeving, op basis van de 

meerjarenvisie, een gedegen (cijfermatige) onderbouwing en met goede woordvoerders.  

 

• Binnen de alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie is het Diabetes Fonds trekker 

van het suikerdossier Minder Suiker. Ook daarbuiten blijven we leidend op het thema 

suiker en pleiten voor concrete en effectieve maatregelen, zoals de suikertaks en het 

verbod op kortingsacties op suikerrijke dranken.  

• Leefstijl in brede zin is een belangrijk thema voor ons. Er zijn nog weinig bewezen 

effectieve leefstijlinterventies en daarom zetten we in op meer kennis en inzicht in 

zinvolle zorg voor mensen met diabetes type 2, pre-diabetes en overgewicht. Wij vragen 

om aandacht voor het belang van goede leefstijlinterventies en toegang daartoe. In het 

kader van een gezonde (lokale) leefomgeving, willen we bereiken dat er meer plekken 

zijn met een gezond voedselaanbod, en minder plekken waar je vooral ongezonde 

keuzes hebt. Gemeenten spelen daarin een belangrijke rol en mogelijk zijn lokale 

preventieakkoorden een aanknopingspunt.  

• Verder houden we mensen op de hoogte van actuele kennis rond corona en diabetes, en 

vragen ook in dat kader aandacht voor meer preventie in de zorg. 

  

 

3. De organisatie  

 

We blijven een organisatie die op de toekomst is ingericht, en in staat is om onze 

meerjarenstrategie succesvol uit te voeren. Daarvoor laten we medewerkers de juiste 

competenties verwerven, nemen we medewerkers met de juiste competenties in dienst of 

schakelen hen in op projectbasis. 

3.1 Personeel 

 

Ook in 2021 hebben we nog steeds te maken met de coronacrisis en daarmee gepaard 

gaande maatregelen. Medewerkers zullen (deels) nog thuiswerken en we blijven dit goed 



 
 
 
Diabetes Fonds Jaarplan 2021  15 

 

faciliteren, met aandacht voor hun motivatie en welzijn. Omdat we elkaar minder live zien, 

organiseren we eens per maand een teambuilding- of learning-activiteit. Op deze manier 

blijven we met elkaar in contact en voelen we ons verbonden met elkaar. 

 

We ontwikkelen met elkaar een visie op ‘hybride werken’ waarbij we elkaar op kantoor 

ontmoeten en ook gedeeltelijk thuiswerken. We nemen daarbij de input mee uit de enquête 

die de personeelsvertegenwoordiging (PVT) heeft gehouden, evenals de uitkomsten van de 

peiling (pulsemeting) onder onze medewerkers. 

 

We willen een aantrekkelijke werkgever zijn en blijven. In dat kader profileren we ons met het 

‘merk’ Diabetes Fonds en gebruiken employer branding om getalenteerde en gemotiveerde 

medewerkers aan te trekken.  

 

In het kader van digitalisering ronden we in 2021 het project ‘digitaliseren 

personeelsdossiers’ af, en we optimaliseren het HR-systeem en ons intranet nog verder.  

 

Ten slotte zoeken we binnen het HR-vakgebied actief samenwerking met collega’s van 

andere fondsen in ons kantoorpand waarmee we het Huis voor de Gezondheid vormen, en 

delen we best practices. 

 

3.2 ICT  

 

Automatisering, digitalisering, big data, artificial intelligence: dit zijn veelbelovende 

ontwikkelingen die ook impact hebben op gezondheidsfondsen en concrete kansen én 

uitdagingen bieden. Daarom zet het Diabetes Fonds in 2021 versneld en versterkt in op het 

verkennen van deze thematiek, en kijken we of processen en diensten geoptimaliseerd, 

verbeterd en vernieuwd kunnen worden. Een goed ingerichte en onderhouden ICT-

infrastructuur (hardware, software, mensen en afspraken) is daarvoor noodzakelijk. 

 

• Ons nieuw ingerichte software-programma van Salesforce voor het goed beheren van 

klantgegevens (door ons CREAS genoemd) gaat ons in het komend jaar nog beter 

ondersteunen. Focus hierbij ligt op verder inrichten van geautomatiseerde processen en 

het onze achterban nog meer op maat kunnen bedienen. Salesforce biedt ons veel 

mogelijkheden daartoe.  

• We blijven samenwerken rond ICT binnen het Huis voor de Gezondheid. Er zullen onder 

andere twee applicatiebeheerders worden aangenomen.  

• Daarnaast zal op strategisch niveau binnen het Diabetes Fonds een informatiemanager 

aangetrokken worden die ons strategisch, inhoudelijk en praktisch adviseert en 

ondersteunt. Zo kan het Diabetes Fonds een vooruitstrevende stap zetten in  

digitalisering/ICT en de kansen en mogelijkheden die deze biedt. 

 

 

3.3 Financiële afdeling  

 

Onze financiële afdeling werkt samen met de financiële collega’s van de Maag Lever Darm 

Stichting als Shared Service Center (SSC) voor beide organisaties. Het samen optrekken 
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binnen het SSC heeft als belangrijkste doelen het verminderen van de kwetsbaarheid, het 

verhogen van de kwaliteit en het delen van kennis.  

 

In 2021 werken we verder aan een efficiëntere inrichting van financiële processen,  het 

professionaliseren van de verplichtingenadministratie en verbetering van de 

projectrapportages.  

 

3.4 Samenwerkingen  

 

Samenwerken met diverse partijen in het diabetesveld is enorm belangrijk binnen onze 

meerjarenvisie om onze doelen te bereiken.  

 

• De samenwerkingen met stichting DON en ZonMw rond diabetesonderzoek zijn een 

goed voorbeeld van hoe we gezamenlijk meer onderzoek op het gebied van diabetes 

kunnen financieren. Die samenwerking zullen we in 2021 voortzetten en waar mogelijk 

verder uitbouwen. Ook op het gebied van fondsenwerving blijven we werken aan 

mogelijkheden om elkaar hierin te versterken. 

• Rond de diabetes type 1-community, onderzoek, lobby, acties en evenementen werken 

we samen met andere partijen in het diabetesveld, waaronder ook bedrijven. Ook werken 

we samen met verschillende partijen binnen Gezonder Leven met campagnes rond 

Minder Suiker. 

• We blijven samenwerken met de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) binnen 

het programma Gezonde Generatie 2040, waarbij we met name actief zijn binnen de 

Alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie. Zo werken we mee aan de ‘Superlijst 

Gezondheid’ die inventariseert in hoeverre supermarkten hun klanten helpen om 

gezonde keuzes te maken.  

 

Cofinanciering 

 

Het Diabetes Fonds staat niet alleen in zijn ambities. Andere partijen delen dezelfde visie en 

staan open voor samenwerking om meer te bereiken voor mensen met diabetes. In onze 

begroting reserveren we ruimte om op verschillende manieren met verschillende organisaties 

samen te werken. 

 

• In 2021 gaan we door met de partnergelden voor veelbelovende plannen van collega‘s 

zoals de Bas van de Goor Foundation (BvdGF), 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. 

• We blijven onze krachten bundelen met andere fondsen binnen de Samenwerkende 

Gezondheidsfondsen (SGF). We investeren hierbij in het SGF-programma De Gezonde 

Generatie, zodat toekomstige generaties gezond opgroeien en minder kans hebben op 

chronische ziekten zoals diabetes type 2. Daarnaast investeren we in een aantal 

gezamenlijke ziekte-overstijgende onderzoeksprogramma’s zoals Humane Meetmodellen 

en Immunologie. Ook verkennen we samen met de andere fondsen binnen de SGF waar 

we nog meer met elkaar kunnen optrekken, zoals het ziekte-overstijgende thema 

Vermoeidheid bij Chronische Ziekten en psychosociale aspecten.  
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• Via de SGF en de Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland) financieren we in 

2021 een tweede onderzoeksronde ‘humane meetmodellen’ om de best bij de mens 

passende modellen te ontwikkelen voor diabetesonderzoek.  

• Verder reserveren we budget om met een kleine bijdrage in geld of natura vanuit het 

Diabetes Fonds kansrijke onderzoeksinitiatieven een stimulans te geven buiten het 

Business Development programma. 

  



 
 
 
Diabetes Fonds Jaarplan 2021  18 

 

Begroting Diabetes Fonds 2021 

 

De begroting 2021 is opgesteld conform de regelgeving van het keurmerk CBF. Het 

uitgangspunt voor deze begroting is een realistisch scenario, waarbij we rekening houden 

met een daling van de inkomsten door de coronasituatie. Tegelijkertijd beraden we ons hoe 

we door creatief denken en innovatieve ideeën nieuwe kansen kunnen creëren. We blijven in 

deze onzekere tijden de ontwikkelingen op de voet volgen. In voorgaande jaren hebben we 

een reserve gevormd voor ‘bestedingen aan doelstelling’. Een deel van deze reserve zetten 

we in zodat we dit jaar zoveel mogelijk onze doelstellingen op peil kunnen houden. 

 

 

 

BATEN:

- Baten van particulieren 5.700.000             

- Baten van bedrijven 135.000                

- Baten van loterijorganisaties 1.400.000             

- Baten van subsidies van overheden -                       

- Baten van verbonden organisaties zonder winststreven -                       

- Baten andere organisaties zonder winststreven 450.000                

Som van de geworven baten 7.685.000             

- Baten als tegenprestatie voor de levering van producten e/o diensten -                       

- Overige baten 4.000                    

Som van de baten 7.689.000             

LASTEN:

Besteed aan doelstellingen

- Wetenschappelijk Onderzoek 3.113.876             

- Voorlichting 2.844.058             

- Gezonder leven 200.000                

- Community type 1 60.000                  

6.217.935             

Wervingskosten 1.321.638             

Kosten beheer en administratie 664.078                

Som van de lasten 8.203.651             

Saldo voor financiële baten en lasten -514.651               

Saldo financiële baten en lasten -26.000                 

Saldo van baten en lasten -540.651               

Ratio CBF:

75,8%

Begroting 2021

Doelbestedingen als % van de totale lasten


