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Voorwoord  

2019 was het laatste jaar van onze meerjarenbeleidsperiode. Gezien het proces dat we dit 

jaar in gang hebben gezet om te komen tot een nauwe samenwerking met 

Diabetesvereniging Nederland (DVN) hebben we nog geen nieuw meerjarenplan opgesteld; 

dat gaan we doen zodra de samenwerking meer concreet is ingevuld. 

 

Daarom is het plan dat nu voor u ligt een voortzetting van het beleid dat we in 2016 hebben 

ingezet. De rode draad daarin blijft samenwerking met allerlei partijen. Op het gebied van 

Kennis & Innovatie werken we met partners verder aan de veelbelovende trajecten die we 

hebben ingezet om zo snel mogelijk tot genezing te komen. Zoals het RegMedXB 

consortium, waarin we  samen met andere fondsen, universiteiten, bedrijfsleven, provincies 

en Health Holland participeren. Tegelijk werken we ook aan oplossingen die nu mensen met 

diabetes kunnen helpen, zoals de kunstalvleesklier. Ook hierin investeren we samen met 

andere partijen. Naar verwachting wordt 2020 een cruciaal jaar voor deze veelbelovende 

oplossing. 

Op het gebied van diabetes type 2 participeren we samen met ZonMW en een Canadees 

consortium in verschillende doorbraakprojecten, die tot oplossingen voor diabetes type 2 

kunnen leiden. Ook continueren we het programma het Beste Diabetesidee, waarbij mensen 

met diabetes, zorgverleners en onderzoekers een idee kunnen indienen voor een praktische 

toepassing die mensen met diabetes helpt. Het heeft al geleid tot verschillende mooie 

toepassingen; we hopen dat ook in 2020 weer mooie ideeën worden ingebracht. 

 

Om dit alles te realiseren kunnen we niet zonder onze trouwe donateurs en vrijwilligers, die 

ons op allerlei manieren steunen: door te collecteren, een actie te organiseren, door een 

donatie, door mee te spelen in de VriendenLoterij of door ons iets na te laten.  

We merken gelukkig dat steeds meer mensen bereid zijn ons te steunen, wat van groot 

belang is bij een aandoening die zo snel groeit. Het vergt wel steeds meer creativiteit om 

deze mensen te bereiken, gezien de maatregelen die de overheid voorstaat, bijvoorbeeld op 

het gebied van telemarketing.  

 

In 2020 zullen we dan ook weer hard werken aan meer begrip en bekendheid voor diabetes. 

Dat deden we in 2019 door een campagne in samenwerking met RTL, met mooie resultaten. 

In 2020 zullen we daarop verder bouwen. 

 

We verwachten dat in 2020 de samenwerking met DVN definitief vorm zal krijgen. Er is in 

2019 een mooie basis gelegd, met de samenwerking verwachten we de impact voor mensen 

met diabetes verder te kunnen vergroten. Door de kracht van beide organisaties te 

combineren, kunnen we zorgen voor betere oplossingen voor mensen met diabetes nu en in 

de toekomst.  

 

Samen zijn we diabetes de baas! 

 

 

Hanneke Dessing 

Algemeen Directeur   
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1. Terugblik 2016-2019 

 

In 2019 eindigde de beleidsperiode van vier jaar van het Diabetes Fonds. We sluiten deze 

periode nog niet helemaal af, want in verband met de samenwerkingsplannen met de 

patiëntenvereniging (DVN) wordt gewerkt aan een gezamenlijk plan voor de volgende 

periode. 

 

Dit is wel een goed moment om de balans op te maken over de afgelopen vier jaar: wat 

hebben we gerealiseerd van de plannen die we voor deze periode hadden gemaakt? 

 

Grote sprongen 

Onze meerjarenvisie van begin 2016 droeg de titel ‘Grote Sprongen’. Met de ondertitel: 

‘Samenwerken aan een gezond leven. Naar een toekomst zonder diabetes.’ 

Met als belangrijk doel om te zorgen dat minder mensen diabetes krijgen en dat degenen die 

het hebben, er minder hinder van zouden ondervinden. Om deze doelen te bereiken, werden 

een aantal speerpunten bepaald, die we hieronder kort behandelen.  

 

Kennis & innovatie 

Kennis is de basis van het Diabetes Fonds: we ontwikkelen kennis door te investeren in 

wetenschappelijk onderzoek en die kennis zoveel mogelijk te delen met onze achterban en 

zorgverleners. Om uiteindelijk ervoor te zorgen dat mensen met diabetes er profijt van 

hebben. 

 

In de plannen voor 2016-2019 richtten we ons op het voortzetten van onderzoek naar de 

genezing van diabetes type 1, en naar oorzaken en betere behandeling van diabetes type 2 

en complicaties. Meer dan voorheen legden we het accent op de vertaling van kennis naar 

de praktijk. Met andere woorden: hoe zorgen we ervoor dat nieuwe kennis leidt tot concrete 

toepassingen voor mensen met diabetes? En hoe ontsluiten we de kennis beter voor 

mensen met diabetes? 

 

Om dit te bereiken zochten we nadrukkelijk de samenwerking met andere partijen, en dat 

leidde tot mooie resultaten. We investeerden ruim 11 miljoen in wetenschappelijk onderzoek, 

maar deden dat zelden alleen; verschillende andere partijen droegen mede bij aan 

onderzoek. Zo investeerden we samen met de Topsector Life Sciences & Health, provincies, 

bedrijven en andere gezondheidsfondsen in het consortium RegMed XB. Met het doel om 

binnen 5 jaar de first in man trial te realiseren voor transplantatie van nieuwgevormde 

bètacellen, als belangrijke stap richting de genezing van diabetes type 1. Inmiddels is het 

onderzoek binnen dit consortium in volle gang en wordt hard gewerkt aan het eerste 

implantaat voor de eerste tests met mensen. 

 

Met stichting DON investeerden we gezamenlijk in onderzoek naar de genezing van diabetes 

type 1. We financierden in de afgelopen periode samen drie onderzoeken en investeerden 

gezamenlijk in RegMed XB. We vonden ZonMw bereid om samen met het Diabetes Fonds te 

investeren in twintig onderzoeksprojecten die zich richten op mogelijke doorbraken op het 

gebied van diabetes type 2.  
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Daarnaast werkten we hard aan innovatie. Want zolang er geen genezing is, bieden we 

mensen met diabetes graag goede oplossingen die hun leven makkelijker maken. In dat 

kader stelden we middelen beschikbaar aan Inreda Diabetic B.V., het bedrijf dat een 

kunstalvleesklier ontwikkelt, om dit product een stap verder te brengen. Inmiddels is het zo 

ver gevorderd dat het apparaat naar verwachting in 2021 op de markt zal komen. Hiervoor is 

het belangrijk dat ook de hele infrastructuur, regelgeving en vergoedingsstelsel erop 

voorbereid zijn. Daarom wordt ook aan deze aspecten veel aandacht besteed. 

 

Een voorbeeld van een programma dat mensen concreet oplossingen biedt, is Het Beste 

Diabetesidee. We stellen middelen ter beschikking aan mensen die een goed idee hebben 

voor de oplossing van een bepaald probleem rond diabetes, om dit idee daadwerkelijk uit te 

werken. Dit resulteerde in allerlei praktische oplossingen, zoals een boek voor kinderen van 

ouders met diabetes, een pleister die wondgenezing kan versnellen en een app die ouders 

van kinderen met diabetes type 1 helpt een oppas te vinden die zelf diabetes heeft. 

 

Naast de onderzoeksprogramma’s die we in ons meerjarenbeleid bepalen, zorgen we ook 

dat er ruimte is om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en innovaties. Zo bleek in 2018 dat 

er problemen ontstonden voor een groep patiënten die afhankelijk zijn van een inwendige 

insulinepomp die uit productie werd genomen. Na analyse binnen het Diabetes Fonds 

Business Development-traject besloten we bij te dragen aan de ontwikkeling van een nieuwe 

pomp, om daarmee te zorgen dat deze mensen zonder problemen verder kunnen leven. 

 

Bij dergelijke ontwikkelingen schakelen we externe deskundigen in, die vooraf de 

haalbaarheid onderzoeken. Want het Diabetes Fonds wil uiteraard alleen investeren in 

ontwikkelingen die kansrijk zijn, zodat we zeker weten dat het geld van onze donateurs goed 

besteed wordt. Daarbij kijken we steeds vaker ook naar alternatieve manieren van 

financiering, zoals een lening. Want een succesvol uitgevoerd idee kan uiteindelijk ook leiden 

tot een opbrengst voor de makers. Als de lening wordt terugbetaald kan het Diabetes Fonds 

het geld opnieuw gebruiken voor veelbelovende nieuwe ontwikkelingen. De investering van 

het Diabetes Fonds is vaak een vliegwiel waarbij andere partijen bereid zijn mee te 

investeren. Daardoor komt er meer geld beschikbaar voor onderzoek, en hopen we sneller 

tot oplossingen te komen. 

 

Gezonder Leven 

Een tweede speerpunt was het thema Gezonder Leven. Immers: in 80 procent van de 

gevallen van diabetes type 2 speelt leefstijl een rol. Die leefstijl wordt in belangrijke mate 

beïnvloed door de ongezonde verleidingen in iemands dagelijkse omgeving. Om die reden 

besloten we ons te richten op het gezonder maken van de omgeving, met als belangrijkste 

thema’s: Minder Suiker en Minder Zitten.  

 

Al snel bleek het te ambitieus om beide thema’s op een goede manier invulling te geven, 

daarom kozen we voor focus op het thema Minder Suiker. Ook omdat uit onderzoek duidelijk 

is dat het drinken van suikerhoudende dranken het ontstaan van diabetes type 2 bevordert. 

Ons doel: de inname van vrije suikers met 30 procent reduceren in 2020. 
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We organiseerden de afgelopen vier jaar diverse activiteiten om het thema onder de 

aandacht te brengen van een breed publiek. Zo was er in 2016 de Suikerafkickkliniek in 

Amsterdam, met als vervolg in 2017 de campagne ‘Halve Maatregelen’. In 2018 

organiseerde het Diabetes Fonds met veel succes de Nationale Suiker Challenge, die in 

2019 werd herhaald. Ieder jaar wisten we zo’n 30.000 mensen actief te betrekken bij deze 

campagnes. Zij deden actief mee, waarbij ze gebruikmaakten van de hulpmiddelen die we 

ter beschikking stelden, zoals een (online) brochure met tips en recepten.  

 

Inhoudelijk zochten we de samenwerking binnen de Alliantie Verbetering 

Productsamenstelling, waaraan ook de Nierstichting, Hartstichting en Consumentenbond 

deelnemen. Gezamenlijk vragen we aandacht voor het belang van de verbetering van 

producten en gaan we in gesprek met de industrie. Binnen de SGF (Samenwerkende 

Gezondheidsfondsen) werkten we mee aan de totstandkoming van het Preventieakkoord. 

We zaten mee aan tafel om te zorgen dat dit akkoord inhoudelijk versterkt werd. Hoewel de 

maatregelen op het gebied van Minder Suiker ons nog niet ver genoeg gaan, zijn er wel 

stappen in de goede richting gezet. We blijven strijden om de ambities de komende jaren te 

realiseren. 

 

Daarnaast spraken we ook individueel met de levensmiddelenindustrie en retailers, om te 

zorgen dat zij stappen gaan zetten op weg naar minder suiker. Dat resulteerde in diverse 

mooie samenwerkingen met partners als EkoPlaza, EkoMenu, Philips en Albert Heijn, die de 

aandacht vestigden op gezonder eten en tegelijk geld opleverden voor onderzoek.  

 

We hebben in deze beleidsperiode mooie stappen gezet en we zien dat de bewustwording 

rond het thema Minder Suiker is gegroeid, maar we zijn er nog niet. Nog te vaak doen 

supermarkten aanbiedingen waarin juist de ongezonde producten centraal staan. De 

overheid koos ervoor om de btw op gezonde producten als groenten en fruit toch te 

verhogen. En de suikertax, een middel dat zich in andere landen heeft bewezen, is er 

ondanks aandringen van onze kant nog niet gekomen. Er ligt dus nog een uitdaging voor de 

komende jaren. 

 

Community type 1 

Een van de speerpunten was ook het opzetten van een speciale community voor mensen 

met diabetes type 1. Dat resulteerde in de website diabetestype1.nl waarop informatie te 

vinden is, maar ook een forum waarop mensen vragen kunnen stellen en ervaringen kunnen 

delen. Een belangrijk doel van deze community is het gericht en onafhankelijk informeren 

van mensen met diabetes type 1 over actuele ontwikkelingen, want uit een peiling bleek dat 

daaraan grote behoefte was. Op diabetestype1.nl staat veel basisinformatie over diabetes 

type 1, tips over hoe je er zo goed mogelijk mee leeft, en de stand van zaken in landelijk en 

internationaal onderzoek. 

 

De community ging in 2017 van start en heeft inmiddels meer dan 5.000 leden die een 

account hebben aangemaakt om actief deel te nemen. De waardering voor de informatie op 

de website is hoog en veel mensen leveren een bijdrage in de vorm van een blog, vlog of op 

andere wijze. De tevredenheid over de site uit zich ook in een gestage groei in gebruik. In 

oktober 2019 was de website al geraadpleegd door 200.000 mensen. Het aantal leden dat 

zelf ook berichten plaatst, groeide in 2019 met 35 procent.  
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In het verlengde van het thema diabetes type 1 organiseerden we ook jaarlijks meerdere 

speciale type 1-bijeenkomsten, op verschillende plaatsen in het land. Verschillende 

wetenschappers vertelden daarbij over de meest actuele stand van zaken binnen hun 

onderzoeksgebied, zoals nieuwe insulineproducerende cellen, de psychosociale kant van 

diabetes en het afremmen van diabetes type 1. Bezoekers konden na afloop in gesprek gaan 

met de onderzoekers, met elkaar en met medewerkers van het Diabetes Fonds. Ook via een 

informatiemarkt waaraan ook andere partijen deelnamen werden zij geïnformeerd over 

ontwikkelingen. Met meer dan 300 bezoekers per keer waren deze bijeenkomsten een groot 

succes.  

 

Fondsenwerving 

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

Dat lukte de afgelopen periode vooral door mensen actief te betrekken. Zo zijn er steeds 

meer particulieren die een actie voor ons willen organiseren en daarmee geld ophalen voor 

onderzoek. De inkomsten uit acties groeiden dan ook flink. 

 

Daarnaast is er nog steeds een grote groep van zo’n 18.000 mensen die jaarlijks voor ons 

collecteert. In 2018 groeiden de inkomsten uit de collecte weer, na jaren van daling, mede 

door een enthousiast nieuw team dat hier de schouders onder zette.  

 

Onze donateurs zijn een onmisbare steun, op wie we de afgelopen jaren ook weer konden 

rekenen. Hetzij door een (maandelijkse) gift, hetzij door opname in een nalatenschap. De 

afgelopen vier jaar groeiden de inkomsten met 27 procent van € 2.400.000 naar € 3.050.000. 

 

We richten ons primair op de doelgroep van mensen met diabetes en hun omgeving, dit 

geldt zowel voor type 1 als voor type 2. Ook benutten we de mogelijkheden om onze 

achterban te vergroten dankzij de diversiteit aan evenementen en acties die we faciliteren en 

omarmen. De verwachte jaaropbrengst: € 450.000.  

 

Om dit alles goed en efficiënt te doen, investeerden we in nieuwe CRM (Customer 

Relationship Management)-systemen, zowel voor de collecte als voor onze donateurs. 

Hierdoor kunnen we onze achterban nog meer op maat bedienen, en irritatie tot een 

minimum beperken.  

 

Daarnaast bleken verschillende partners bereid ons te steunen op het gebied van de 

diabetes type 1-community, zoals de Rooij Lederwaren met Sweet Collections, Rondom 

Podotherapeuten, Mediq Direct Diabetes, Bosman, Abbott en Roche. 

 

Samenwerkingen 

Om onze doelstellingen te realiseren hebben we de afgelopen periode nadrukkelijk de 

samenwerking gezocht met allerlei partijen. Enerzijds om meer onderzoek mogelijk te 

maken, anderzijds om ons te helpen met doelstellingen op het gebied van gezonder leven en 

de diabetes type 1-community. 
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We zochten ook de samenwerking met verschillende andere partijen in het diabetesveld, om 

gezamenlijk verder te komen. Zo ondersteunen we de stichting Zorgeloos met Diabetes naar 

School, door het beschikbaar stellen van vergaderruimte en financiering van projecten. Met 

stichting DON financieren we onderzoek op het gebied van diabetes type 1, met de Bas van 

de Goor Foundation werken we samen door te investeren in onderzoek rondom de Nationale 

Diabetes Challenge, en met JDRF werkten we samen rond Wereld Diabetes Dag. 

 

Het afgelopen jaar werkten we ook hard aan een samenwerking met de patiëntenvereniging, 

Diabetesvereniging Nederland (DVN). Met als doel om gezamenlijk meer en sneller impact te 

realiseren voor mensen met diabetes. De grote lijnen van de samenwerking zijn inmiddels 

duidelijk.  

 

De samenwerking met andere gezondheidsfondsen binnen de Samenwerkende 

Gezondheidsfondsen (SGF) wierp ook zijn vruchten af. Mede dankzij de SGF konden we 

aanspraak maken op PPS-toeslag van de Topsector Life Sciences & Health, waardoor we 

deel konden nemen in het RegMed XB-consortium. En we startten gezamenlijk verschillende 

nieuwe onderzoeksprojecten op, onder andere het project gezonde Generatie 2040, 

onderzoek op het gebied van immunologie en humane meetmethoden. Allemaal 

onderwerpen die alle fondsen aangaan en waar we gezamenlijk meer kunnen bereiken dan 

alleen. 

 

De samenwerking binnen het Huis voor de Gezondheid (HvdG), het pand waarin wij in 

Amersfoort gehuisvest zijn samen met verschillende andere gezondheidsfondsen, kreeg de 

afgelopen jaren meer vorm. Zo hebben we intussen een gezamenlijk facilitair team, 

samenwerking op het gebied van ICT, en samenwerking met de Maag Lever Darm Stichting 

op het gebied van Finance. De uitwisseling van kennis binnen het HvdG biedt een 

belangrijke meerwaarde voor onze medewerkers. Daarnaast zetten we gezamenlijk in op 

een gezonde werkomgeving voor ons personeel. 

 

Ook de samenwerking met bedrijven kreeg de afgelopen periode meer vorm, zoals ook in 

het voorgaande al is genoemd. Vanuit onze inhoudelijke doelstellingen, gezonder leven en 

de community type 1, zochten we naar mogelijkheden om bedrijven aan te haken. Dat 

resulteerde in een aantal succesvolle samenwerkingen rond het thema Minder Suiker, 

bijvoorbeeld met Albert Heijn, Ekoplaza en Quaker. We ondersteunen hen met onze kennis 

op het gebied van voeding, en de genoemde partijen dragen bij aan onze doelstellingen door 

een bijdrage aan de naamsbekendheid en een financiële bijdrage voor onderzoek. Rond 

diabetes type 1 werkten we samen met onder meer Bosman, Mediq en Abbott.  

 

Samenvattend 

We hebben in de afgelopen periode een groot deel van onze doelstellingen kunnen 

realiseren op het gebied van onderzoek, diabetes type 1 en gezonder leven. Er zijn mooie 

stappen gezet op weg naar genezing van diabetes type 1 en oplossingsrichtingen voor 

diabetes type 2. De type 1-community heeft een belangrijke functie gekregen voor een flinke 

groep mensen. We hebben het thema Minder Suiker goed op de kaart kunnen zetten. 

 

Maar niet alle doelstellingen zijn behaald. De reductie van de suikerinname is nog niet 

gerealiseerd en vergt een lange adem. Het Preventieakkoord van de overheid, waarin we via 
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de SGF een rol speelden, gaat daarbij hopelijk helpen. De diabetes type 1-community 

groeide minder hard dan gehoopt, mede door de invoering van de AVG, dus ook daar is nog 

werk aan de winkel.  

 

De inkomsten groeien wel, maar gezien de omvang van het diabetesprobleem is die groei 

nog te beperkt. Dat blijft veel van onze aandacht vragen, zeker nu regelgeving vanuit de 

overheid steeds vaker zorgt voor beperkingen, bijvoorbeeld op het gebied van telemarketing.  

Het betrekken van de achterban en het zichtbaar maken van de impact is nu meer dan ooit 

van belang; dat zullen dan ook belangrijke thema’s zijn voor de komende beleidsperiode. 

In samenwerking met Diabetesvereniging Nederland hopen we de komende jaren die impact 

verder te vergroten, door gebruik te maken van de kracht van beide partijen. 
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2. Wat gaan we doen in 2020?  

 

 

De huidige meerjarenvisie van het Diabetes Fonds loopt van 2016 tot en met 2019. In 

verband met de samenwerkingsplannen met Diabetesvereniging Nederland (DVN) is 

besloten om de meerjarenvisie met een jaar te verlengen tot eind 2020. We willen in 2020 

werken aan een gezamenlijk plan voor de volgende meerjaren periode. In het voorliggende 

jaarplan 2020 worden daarom activiteiten beschreven binnen de huidige meerjarenvisie, 

deze loopt nu dus van 2016 tot 2020. 

 

 

 

2.1 Kennis & Innovatie  

 

In 2020 blijven we de huidige meerjarenvisie voortzetten, we richten ons op de drie 

strategische pijlers: het genezen van diabetes type 1, het stoppen van diabetes type 2, en 

het voorkomen en behandelen van complicaties van diabetes.  

 

 

 
 

 

Aan het begin van de meerjarenvisie-periode in 2016 is in samenspraak met patiënten en 

wetenschappers goed gekeken naar de meest veelbelovende oplossingsrichtingen voor 

Meerjarenvisie 2016-2020: 

 

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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diabetes type 1. Daarom hebben we ingezet op regeneratieve geneeskunde, het 

immuunsysteem en herstel van de bètacelfunctie. We laten ons leiden door per pijler te 

kijken welke kennis voorhanden is, welke kennishiaten en hindernissen er zijn en wat we 

kunnen doen om mensen met diabetes beter te bedienen.  

 

We zetten wederom in op samenwerkingen met andere partijen om onze investeringen in 

onderzoek te verruimen en nog meer voor elkaar te krijgen. Dat doen we voor diabetes type 

1 en ook voor diabetes type 2, om de opmars van deze ziekte tegen te gaan. Hierbij blijven 

we actief in gesprek met onderzoekers en verkennen we samen de mogelijkheden om de 

onderzoeksresultaten door te vertalen naar toepassingen die impact hebben voor mensen 

met diabetes, zoals we dat de afgelopen jaren hebben gedaan met de kunstalvleesklier van 

Inreda. 

 

In 2020 investeren we € 3,5 miljoen in Kennis & Innovatie, verdeeld over bovengenoemde 

pijlers door middel van programma's, projecten en innovatietrajecten. 

 

Kennis 

 

Genezing van diabetes type 1 

Bij onze inspanningen kijken we altijd hoe we goed en effectief kunnen samenwerken, omdat 

we hierdoor middelen én mensen kunnen samenbrengen met als doel: sneller een grotere 

impact voor mensen met diabetes.  

 

In 2020 richten we ons voor diabetes type 1 op de volgende activiteiten: 

• Het RegMed XB-consortium, waarin we sinds 2016 investeren via de publiek-private 

samenwerking (PPS-toeslag), om nieuwe insuline producerende bètacellen te 

ontwikkelen en te transplanteren, en zo onder andere het tekort aan donorcellen op te 

lossen. Binnen RegMed XB vertegenwoordigt het Diabetes Fonds ook nadrukkelijk het 

patiëntperspectief.  

• We zetten samen met een partner in op het voortzetten van projecten gericht op het 

genezen van diabetes type 1. Met een focus op het ontwikkelen van immunologische 

interventies, het beschermen van resterende bètacellen en/of het weer aan de praat 

krijgen van inactieve bètacellen. Dit moet ertoe bijdragen dat het afweersysteem bij 

diabetes type 1 wordt bijgestuurd, en er voldoende insuline aangemaakt kan worden om 

de suikerhuishouding in het lichaam te herstellen.  

 

Stoppen van groei van diabetes type 2 

Ook in 2020 zetten we ons in om de groei van diabetes type 2 te stoppen. Net als voor het 

genezen van diabetes type 1, spannen we ons in om middelen en mensen samen te 

brengen door samenwerking. Met het bundelen van kennis, expertise en financiële middelen 

willen we sneller meer impact bereiken voor mensen met diabetes type 2.  

 

In 2020 richten we ons daarom op de volgende activiteiten: 

• Met gezamenlijke financiering van ZonMw en het Diabetes Fonds gingen in 2018 twintig 

projecten van start die zich richten op mogelijke doorbraken voor het stoppen van 

diabetes type 2. In 2020 zullen we samen met ZonMw, de Topsector Life Sciences & 

Health en de Canadian Institutes of Health Research (CIHR) doorpakken op deze 
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‘doorbraakprojecten’. Dit doen we door gezamenlijk een internationaal vervolg te 

financieren en de diverse onderzoekers in consortiumverband samen te brengen met 

Canadese onderzoekers en het bedrijfsleven.  

• Daarnaast stimuleren we onder andere de lopende Fellowship-projecten en de projecten 

uit het programma Translationeel Onderzoek die we samen met ZonMw en de Topsector 

Life Sciences & Health financieren, om maximaal wetenschappelijk resultaat en 

maatschappelijke impact te genereren. 

• Verder blijven we inzetten op de doorontwikkeling van het Nederlands Innovatiecentrum 

voor Leefstijl Geneeskunde (NILG) en zijn we in 2020 betrokken bij de organisatie van 

het NILG-congres om onderzoekers, kennispartners en andere stakeholders aan elkaar 

te verbinden rond van diabetes type 2, leefstijl en cardiovasculaire aandoeningen. In dat 

kader werken we ook samen met DVN en NDF in het 2Diabeat programma dat via 

aanvullende activiteiten ook gericht is op het afremmen van de groei van diabetes type 

2. 

 

Complicaties van diabetes & beter omgaan met diabetes 

• Het voorkomen en remmen van complicaties is een belangrijk thema voor mensen met 

diabetes. In 2020 blijven we de lopende onderzoeksprojecten volgen en waar mogelijk 

bijdragen aan het doorvertalen van de uitkomsten naar de praktijk. 

• Om het leven met diabetes eenvoudiger te maken, willen we in 2020 mensen met 

diabetes helpen om zelf meer regie te kunnen nemen in hun behandeling. Zo zijn er 

momenteel veel mensen met diabetes type 1 die zelf een ‘closed loop’ in elkaar 

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

Hiervoor moet je nu behoorlijk technisch zijn, en goed weten wat je doet. We willen de 

mogelijkheden om dit zelf veilig te doen in kaart brengen en verspreiden.  

• Daarnaast willen we via een themagericht subsidieprogramma onderzoek financieren 

waarbij ook aandacht is voor complicaties van diabetes en het beter omgaan met 

diabetes. Hierbij blijven we de onderzoekers uitdagen en stimuleren om zo goed 

mogelijk aan te sluiten op de maatschappij, zodat deze projecten nog meer en sneller 

iets kunnen betekenen voor mensen met diabetes 

 

Innovatie 

 

De afgelopen jaren hebben we toepassingen gestimuleerd waar mensen met diabetes baat 

bij hebben. In 2020 zetten we dit voort. Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn 

samenwerking met andere partijen en het betrekken en informeren van onze achterban. 

 

Investeren in toepassing 

Sinds 2016 zetten we gericht in op toepassingen om daarmee de kwaliteit van leven van 

mensen met diabetes te verbeteren.  

 

Dat doen we in 2020 onder andere door: 

• Te blijven investeren in de kunstmatige alvleesklier van Inreda, zodat deze sneller op de 

markt komt en beschikbaar wordt voor iedereen die afhankelijk is van insuline. Daarom 

blijven we, net als voorgaande jaren, de doorontwikkeling van de kunstalvleesklier 

financieel ondersteunen. Het doel is dat hij snel beschikbaar komt voor de eerste 
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gebruikers, te combineren is met verschillende infusietechnieken, en in een latere fase 

ook beschikbaar is voor meer volwassenen en kinderen. 

• Actief te scouten op waardevolle toepassingen om oplossingen en producten 

daadwerkelijk beschikbaar te krijgen voor mensen met diabetes. De afgelopen jaren is 

het Business Development-traject van het Diabetes Fonds doorontwikkeld om 

toepassingen die van meerwaarde zijn voor mensen met diabetes te selecteren en te 

ondersteunen. We bekijken welke trajecten met goed advies en een financiële stimulans 

verder geholpen kunnen worden. Hierbij blijven we investeren in mogelijkheden om 

beproefde leefstijlinterventies voor mensen met diabetes type 2 toegankelijk te maken; 

dat doen we samen met het team Gezonder Leven. Een voorbeeld is de 

leefstijlinterventie ‘U-diet’. 

• Een nieuwe impuls te geven aan ideeën binnen het programma Het Beste Diabetes Idee 

die al lopen met onze investering, door waar nodig een kleine financiële bijdrage te 

leveren om op korte termijn het leven met mensen met diabetes te verbeteren.  

 

Samenwerking en cofinanciering 

In onze ambities staat het Diabetes Fonds niet alleen. Steeds meer partijen delen dezelfde 

visie en staan open voor het bundelen van expertise en middelen om samen meer effect te 

bereiken. Daarom reserveren we in onze begroting ruimte om op verschillende manieren 

samen te werken met verschillende organisaties: 

• In 2020 gaan we door met de partnergelden voor veelbelovende plannen van collega‘s 

zoals de Bas van de Goor Foundation (BvdGF), DVN, Stichting Zorgeloos met Diabetes 

naar School 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 pakken samen met ZonMw door op de uitkomsten van de ‘Kennisverkenning van 

gender- en sekseverschillen bij diabetes‘, zodat verschillen tussen man en vrouw qua 

beleving en behandeling van diabetes gelijk getrokken kunnen worden. 

• Via de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) en de Topsector Life Sciences & 

Health financieren we in 2020 onderzoek naar ‘humane meetmodellen’ als alternatief 

voor bestaande dierproeven in diabetes.  

• We blijven onze krachten bundelen met andere fondsen binnen de SGF. Vanuit de 

Loterijgelden die het Diabetes Fonds ontvangt, investeren we in het SGF-programma De 

Gezonde Generatie. Daarnaast investeren we een deel van onze PPS-toeslag in een 

aantal gezamenlijke programma’s. Ook verkennen we samen met de andere fondsen 

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

• Verder reserveren we budget om mogelijkheden op te pakken om met een kleine 

bijdrage in geld of natura vanuit het Diabetes Fonds initiatieven een stimulans te geven. 

• Naast specifieke samenwerkingen helpt het Diabetes Fonds ook derden om hun visie te 

verwezenlijken via zogenaamde Fondsen op Naam. In Fondsen op Naam kunnen giften 

van grote gulle gevers – zowel private personen als stichtingen (zoals Stichting DON), 

bedrijven en andere organisaties – worden ondergebracht en impactvol worden 

geïnvesteerd in projecten die aansluiten bij de wens van de donateur. Tegelijkertijd 

wordt de donateur ‘ontzorgd’ voor de selectie, stimulering en administratie van deze 

projecten. Op deze manier kunnen we samen meer bereiken.  
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2.2 Community diabetes type 1 

 

Het Diabetes Fonds heeft in 2017 speciaal voor mensen met diabetes type 1 en hun naasten 

de website diabetestype1.nl gelanceerd. Die is in korte tijd uitgegroeid tot echte 

gemeenschap van mensen met diabetes type 1.  

 

“Ik begin nu de dag met het inloggen op de site! Er komen steeds meer gesprekken 

op gang en daar kunnen we veel ervaring uitwisselen. Erg fijn, soms confronterend 

en ik leer nog steeds veel over nieuwe ontwikkelingen.” 

Een communitylid van diabetestype1.nl 

Het community-perspectief voorop 

Diabetestype1.nl is uiteraard ook een plek om met elkaar in contact te komen en ervaringen 

uit te wisselen. De toegevoegde waarde die we hier bieden, is dat het een veilige plek is 

waar onze redacteuren en moderatoren goed in de gaten houden wat er wel en niet gezegd 

wordt. Zo is het ook voor de ervaringsinformatie een betrouwbare plek geworden.   

Door de juiste informatie en goed bruikbare antwoorden op vragen, helpt de community vele 

mensen aan een veel betere kwaliteit van leven. Binnen die groep van mensen identificeren 

we kernleden die we invloed geven op de inzet van de community en betrekken bij 

activiteiten buiten de community. 

De kernleden delen hun enthousiasme voor de community. Dat kan zijn doordat ze veel 

reageren, zelf blogs schrijven, of vooral veel lezen zonder dat ze zelf reacties plaatsen. Wat 

ze delen is dat de community voor hen waarde oplevert. Doordat we intensieve contacten 

met hen onderhouden, krijgen we een goed beeld van de behoeften vanuit mensen met 

diabetes type 1, en krijgen zij een gevoel van eigenaarschap. Het is ‘onze community’. Van 

onze kant kunnen wij hierdoor onze content weer beter laten aansluiten op de echte 

behoefte van mensen met diabetes, waardoor de site beter bezocht zal worden en we meer 

leden krijgen. 

 

Onze doelstellingen voor eind 2020: 

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

een keer bezocht. 

• 10 procent van de leden heeft een actieve bijdrage geleverd. 

• 2 procent van de leden is maandelijks actief. 

• Drie community-bijeenkomsten op kleine schaal om het community-gevoel te 

versterken en de leden aan ons te binden. 

 

Impact op de zorg 

De ervaringen van gebruikers geven ons het beeld van een positieve impact op de kwaliteit 

van leven en een ontzorging van zorgverleners. Graag willen we kijken of we deze impact op 

een kwantitatieve manier kunnen meten. We hopen dat deze inzichten een 

enthousiasmerend effect hebben op zowel de communityleden, zorgprofessionals en 

donateurs. 
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In de eerste lijn is er inmiddels een aantoonbaar effect van het gebruik van een betrouwbare 

website op de zorgvraag. Voor een platform uit de tweede lijn is het een lastiger vraagstuk, 

zeker als het gaat om een chronische ziekte, en het zoals diabetestype1.nl een platform is 

waar ook gebruikersinteractie een belangrijke rol speelt. In 2020 gaan we verkennen of we in 

samenwerking met andere platformen kunnen komen tot een manier om de impact van 

websites op de zorg te meten. 

 

Contentredactie 

In een tijd van vechten om aandacht in de digitale wereld is goede, betrouwbare content voor 

zorgafhankelijke mensen onontbeerlijk. We zorgen dat mensen met diabetes type 1 precies 

kunnen vinden waar ze behoefte aan hebben op diabetestype1.nl. 

Samen met DVN gaan we in 2020 werken aan gezamenlijke contentredactie waarin we 

ervoor zorgen dat de krachten van alle platformen zo optimaal mogelijk gebruikt worden. 

Aan de hand van ervaringen en feedback van kernleden en andere gebruikers optimaliseren 

we de informatie. Zo brengen we nieuwe ontwikkelingen en handige tips in beeld met 

regelmatige video-updates van Diabetes TV en specials over onderzoekers. We hebben een 

groeiende groep bloggers en vloggers en experimenteren met het opzetten van een podcast. 

Samen met leden bekijken we waar zij behoefte aan hebben, om die onderwerpen onder de 

aandacht brengen. 

Een van onze communityleden vertelde ons dat zij dankzij de community uit een 

isolement gekomen. Door de kennisuitwisseling met anderen en de 

informatievoorziening vanuit het Diabetes Fonds heeft zij nu een veel betere kwaliteit 

van leven. 
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2.3 Gezonder leven en diabetes type 2 

  

Ook in 2020 willen we een leidende rol spelen in Nederland om de gezonde keuze  

makkelijk te maken en daarmee overgewicht en de groei van het aantal mensen met 

diabetes type 2 tegengaan. Hierbij ligt onze focus op het thema Minder Suiker en de 

ontwikkeling van effectieve leefstijlinterventies. 

 

Ruim 1 miljoen Nederlanders met diabetes type 2. Wekelijks 1.000 nieuwe diagnoses. Nog 

eens 750.000 Nederlanders lopen groot risico om diabetes te krijgen. 

 

Meer impact op Minder Suiker 

Uit de meest recente Voedselconsumptiepeiling (VCP) blijkt dat het grootste deel van de 

Nederlanders wat suiker betreft nog altijd niet voldoet aan de richtlijnen van de 

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).  

 

Volwassenen krijgen dagelijks gemiddeld zo’n 30 procent te veel suiker binnen. Kinderen 

bijna 80 procent te veel.  

 

Onze hoofddoelen zijn daarom om: 

• De suikerinname van de Nederlandse consument eind 2020 met minimaal 30 procent 

te hebben teruggedrongen ten opzichte van 2016. 

• De gezonde keuze makkelijk te maken, wat betekent dat we het aanbod aan 

suikerhoudende producten willen verlagen (met focus op minder suiker in suikerrijke 

dranken) en het gezonde aanbod willen stimuleren. 

Om de impact van onze inspanningen inzichtelijk te maken: 

• Doen we een beroep op de aankomende Voedselconsumptiepeiling, die een 

concrete meetperiode van 2016 t/m 2019 zal bevatten. 

• Starten we begin volgend jaar met een effectmeting: de 0-meting vindt plaats in 

januari en de 1-meting vindt plaats in het najaar, wanneer onze 

consumentencampagnes hebben plaatsgevonden. 

Waar zit de échte winst? 

Als we suikerrijke dranken en snoepgoed uit ons dagmenu schrappen, dan zouden we de 

helft minder vrije suikers binnenkrijgen. Daarom focussen we ons in 2020 op deze twee 

productgroepen. Bovendien consumeren we 77 procent van alle toegevoegde suikers thuis, 

en daarom besteden we extra aandacht aan het terugdringen van ‘Thuissuikers’: 

• We maken informatieve en praktische content die mensen helpt om thuis minder 

suiker te consumeren. Zo bieden we een reeks praktische werkboeken en een 

magazine over hoe je stap voor stap je keuken ontdoet van suikerrijke producten.  

• We zijn extra scherp op de gemaakte afspraken in het Akkoord Verbetering 

Productsamenstelling. Zie ook onder het kopje Public Affairs. 

Aan de slag met leefstijlinterventie 

Naast onze focus op Minder Suiker zoeken we in 2020 naar minimaal twee effectieve 

leefstijlinterventies die kunnen worden (door)ontwikkeld. Die zullen we wetenschappelijk 

onderbouwen vanuit de afdeling Kennis & Innovatie. Ook doen we een eerste aanzet voor 

een businessplan voor het aanbieden van deze leefstijlinterventies. Daarbij willen we, al dan 
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niet in samenwerking met wetenschappelijke en commerciële organisaties, de groei van het 

aantal mensen met diabetes type 2 tegengaan en daarbij tegelijkertijd zorgen voor inkomsten 

voor diabetesonderzoek. 

 

Focus op fondsenwerving 

In 2020 willen we minimaal € 100.000 werven voor diabetesonderzoek.  

 

Om dit te bereiken: 

• Trekken we in onze consumentencampagnes samen op met bestaande en nieuwe 

partners die geld willen investeren in betere behandeling en genezing van diabetes 

(75.000). 

• Ontwikkelen we minimaal twee contentitems (het Suiker Challenge Magazine 2020 

en het vervolg op het in 2019 ontwikkelde werkboek) bestemd voor verkoop aan 

consumenten (€ 25.000).  

 

Strategie en activiteiten voor een leidende rol in Gezonder Leven en Minder Suiker  

We zijn tevreden over het feit dat onze achterban blijft groeien, campagnes veel aandacht 

opleveren en de industrie en de overheid de goede kant op bewegen, maar we zijn er nog 

niet.  

Om onze stempel te drukken op de maatschappelijke thema’s Gezonder Leven en Minder 

Suiker, willen we in 2020: 

• Proactief aanwezig zijn voor het grote publiek. We willen de gezonde keuze in de 

supermarkt makkelijker maken, liefst in samenwerking met de voedingsindustrie. We 

doen dit onder andere met De Nationale Suiker Challenge 2020. 

• Proactief aanwezig zijn bij de politiek, om strakkere regelgeving te bepleiten wanneer 

de voedingsindustrie en de overheid zich niet houden aan de gemaakte afspraken in 

het Akkoord Verbetering Productsamenstelling en het Nationaal Preventieakkoord. 

• Mensen bewust maken over hun suikerinname, en hen praktische handvaten bieden 

om ook echt minder suiker binnen te krijgen. Op deze manier willen de gemiddelde 

suikerinname in Nederland met minimaal 30 procent terugdringen. 

• Minimaal twee nieuwe partners activeren en binden door samenwerking aantrekkelijk 

te maken, in cash of in kind, met als doel meer geld voor diabetesonderzoek.  

• Wetenschappelijke kennis verzamelen, actueel houden en inzetten voor advies en 

het delen van kennis, om zo een autoriteit te worden binnen het thema minder suiker 

en leefstijlinterventie. 

• Een groei van de online achterban op social media en digitale nieuwsbrief met 25 

procent. 

• Verdieping van wetenschappelijke onderbouwing en ondersteuning vanuit 

kennispartners op het gebied van leefstijlinterventie. 

• Vanuit een onderbouwde PR- en PA-strategie onze zichtbaarheid vergroten. We 

blijven een actieve partner binnen de Alliantie Verbetering Productsamenstelling, we 

sturen vanuit de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) de politiek aan om 

overgewicht tegen te gaan en de gezonde keuze makkelijker te maken. We 

betrekken journalisten, retailers, fabrikanten, politici, influencers en andere relevante 

beïnvloeders nauw bij onze activiteiten.  
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2.4 Fondsenwerving 

 

In onze branche zien we al jaren dat het steeds moeilijker wordt om donateurs  

(structureel) aan goede doelen te verbinden. De afgelopen drie jaar heeft het Diabetes 

Fonds nog vele donateurs weten te werven via het tv-programma Tijd voor MAX, maar we 

zien dat dat moeilijker wordt.  

Binnen direct marketing zijn er diverse ontwikkelingen die ons voor uitdagingen stellen. In 

2020 willen en moeten we daarom ook andere manieren van geven gaan ontwikkelen. 

Daarnaast zal de focus nog meer moeten komen te liggen op behoud. Ook zullen we 

investeren in de reactivatie van inactieve donateurs, het vragen aan bestaande donateurs of 

ze nog iets meer willen bijdragen, en in een nieuwe kleinschalige pilot met het huis-aan-huis 

werven van donateurs.  

 

Collecte   

De inzet van onze vrijwilligers zorgt jaarlijks voor een belangrijke bijdrage aan de 

totaalinkomsten. Ondanks de druk op de opbrengsten zijn onze ambities voor de collecte 

onverminderd hoog. Voor komend jaar is onze doelstelling om samen met onze – minimaal 

17.000 – vrijwilligers € 1.150.000 op te halen met de collecte. (In de begroting weergegeven 

onder baten van particulieren).  

 

Dit willen we bereiken door: 

• In 2020 te blijven werken aan het behouden van de huidige vrijwilligers en de 

betrokkenheid van collectanten en collecteorganisatoren te vergroten.  

• Werving van nieuwe organisatoren en collectanten. 

• Het activeren van nieuwe collectanten en inwerken van nieuwe organisatoren. 

• Doorlopend de database opschonen en verrijken.  

 

Donateurs en giften 

We willen de inkomsten die we van donateurs ontvangen gestaag laten groeien, maar voor 

2020 stabiliseren op het niveau van 2019. Dat doen we door onze bestaande donateurs te 

behouden en tegelijkertijd op zoek te gaan naar nieuwe donateurs die ons gaan steunen. 

Onze 55.000 actieve donateurs doneren in 2020 € 3.150.000 (Begroting: baten van 

particulieren, baten van bedrijven en baten van andere organisaties zonder winststreven). 

 

Dit willen we op de volgende manier bereiken: 

• Gezien de grote hoeveelheid inkomsten uit structurele donateurs ligt er een hoge 

prioriteit om daar de focus op te hebben in 2020, qua behoud en werving. Dit doen 

we onder andere door goed aan te sluiten bij hun interesses en hen op maat te 

informeren. 

• Het Klantcontactcenter zal ook in 2020 proberen zoveel mogelijk donateurs te 

behouden. Tevens zal de communicatie op de website worden geüpdatet.  

• Om niet te dalen in het aantal donateurs, is het belangrijk dat we toch weer 

investeren in het werven van 1.500 donateurs.  

• Het ‘Middle Donor’-programma dat in 2019 met succes is getest, willen we in 2020 

continueren en uitrollen.  

• In 2020 verder testen met QR-codes om zo onze achterban steeds meer te laten 

wennen aan online betalen.  
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• We willen een stijging van inkomsten uit periodiek schenken bereiken. We zullen de 

voordelen van periodieke schenking in 2020 duidelijk communiceren.  

• We continueren de inzet van online kanalen om mensen te vinden die ons willen 

steunen. We zorgen dat we zichtbaar zijn op social media en Google voor het vinden 

van nieuwe donateurs, en haken daarbij aan bij initiatieven van andere teams.  

 

Nalatenschappen 

We willen zorgen voor € 1.500.000 aan inkomsten uit nalatenschappen (Begroting: baten 

van particulieren).  

 

Dit gaan we doen: 

• Door onze achterban zoveel mogelijk te attenderen op de mogelijkheid om het 

Diabetes Fonds op te nemen als begunstigde in een nalatenschap. Daarom nemen 

we bijvoorbeeld deel aan de met andere fondsen gezamenlijke campagne ‘nalaten’ 

en melden we de mogelijkheden in onze eigen media. 

• We evalueren of we de samenwerking met een gespecialiseerde partij op het gebied 

van nalaten voortzetten, zodat we in 2020 beter zichtbaar zijn op bepalende 

momenten. 

• We evalueren het nalaten-programma en bepalen hoe we daarmee verder kunnen 

gaan de komende jaren. 

 

Grote gevers 

We blijven in contact met onze bestaande ‘major donors’ door ze op bepaalde momenten op 

maat te informeren over voortgang in onderzoek, en we nodigen ze uit voor speciale 

bijeenkomsten. Dit moet leiden tot een opbrengst van € 30.000 (Begroting: baten van 

particulieren). 

 

Acties en evenementen  

In 2019 zijn de sponsorbijdragen c.q. donaties voor acties en evenementen flink 

toegenomen. In 2020 willen we dit succes verder uitbouwen. Hiertoe zullen we niet alleen de 

bestaande acties voortzetten en intensiveren, maar gaan we ook proactief op zoek naar al 

dan niet bestaande evenementen om een nog grotere bijdrage te kunnen leveren aan de 

doelbesteding van het Diabetes Fonds. De focus ligt op werven, enthousiasmeren, binden en 

breder inzetten van actievoerders. 

 

We richten ons primair op de doelgroep van mensen met diabetes en hun omgeving, dit 

geldt zowel voor type 1 als voor type 2. Ook benutten we mogelijkheden om onze achterban 

te vergroten dankzij de diversiteit aan evenementen en acties die we faciliteren en omarmen. 

De verwachte jaaropbrengst: € 450.000.  

 

In 2020 doen we dit als volgt:  

• De 3e editie van de New York Mini Marathon wordt georganiseerd met een opbrengst 

van € 225.000. 

• Actievoerders behouden en acties uitbreiden met een opbrengst van € 250.000. 

• Proactief nieuwe kansen (onder)zoeken om aan te sluiten bij bestaande/nieuwe 

evenementen van derden. 
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• Actievoerders intern en extern op de kaart zetten door middel van hun eigen verhalen 

en ervaringen. 

• Ook in 2020 organiseren we samen met DVN de type 1-informatiebijeenkomsten, 

waar we samen met onderzoekers de Diabetes Fonds-achterban op informele wijze 

bijpraten over huidige stand van zaken en ontwikkelingen. In eventuele 

samenwerking met partners.  

 

Acties derden 

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

inkomsten uit ‘Acties derden’ (VriendenLoterij) op niveau houden, met als doelstelling een 

bedrag van € 1.550.000 (Begroting: baten van loterijorganisaties).  

 

Daarvoor doen we het volgende: 

• We werven één keer geoormerkte spelers door middel van gezamenlijke acties met 

de VriendenLoterij. Na een uitgebreide analyse evalueren we of we in 2020 nog voor 

een tweede keer investeren in de werving van geoormerkte loten.   

• We dienen een voorstel in bij de VriendenLoterij voor een extra project in 2020.  

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

• We vermelden de VriendenLoterij waar mogelijk in onze uitingen. 

 

Doorontwikkeling CREAS 

Een goed werkende CRM-database is een randvoorwaarde voor het uitvoeren van onze 

fondsenwervende activiteiten. De start van CREAS in 2019 leidde intern tot een nieuwe 

manier van werken. In de eerste maanden van 2020 ligt de focus vooral op het goed laten 

draaien van dit nieuwe systeem. 
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2.5 Corporate communicatie 

 

In 2018 en 2019 voerden we campagne om de impact van diabetes duidelijker zichtbaar te 

maken. Ook in 2020 zullen we aandacht vragen voor de impact die diabetes heeft op het 

leven van mensen en de maatschappij, en het Diabetes Fonds zichtbaarder maken.  

Dit zijn de plannen voor 2020: 

• We blijven speciale aandacht besteden aan de thema’s Minder suiker en diabetes 

type 1.  

• 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 en omkeren van 

diabetes type 2 en het voorkomen van complicaties). 

• Voor een heldere boodschap scherpen we ons verhaal nog verder aan. We bereiken 

onze doelgroepen met behulp van onze website (ruim 3 miljoen unieke bezoekers), 

social media, e-nieuwsbrieven, pr-activiteiten, bijeenkomsten en ons jaarverslag. Met 

onze communicatie willen we boeien en binden.  

• We willen de spontane naamsbekendheid na de spurt van 2019 ook in 2020 zien 

groeien naar 9.  

• Gedurende het jaar ontwikkelen we verschillende uitingen die de zichtbaarheid van 

het Diabetes Fonds vergroten en de impact van diabetes verduidelijken. 

• 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 in 2020 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 van de doelgroepen.  

Het spreekt voor zich dat corporate communicatie nauw samenwerkt met andere teams, 

zoals Kennis & Innovatie om informatie te geven over onderzoek, en Fondsenwerving om 

meer geld te werven voor wetenschappelijk onderzoek naar een betere behandeling en 

genezing van diabetes.  

Public Relations 

In 2020 willen we meer focus aanbrengen in onze pr-activiteiten en nog meer optreden als 

opinieleider in het diabetesveld, vooral op het gebied van onderzoek naar diabetes en het 

voorkomen van diabetes. Voor 2020 benoemen we een aantal thema’s die we regelmatig 

voor het voetlicht zullen brengen, natuurlijk goed onderbouwd.  

 

Verder zullen we alvast voor gaan sorteren op het samengaan met DVN. We willen het 

maatschappelijk belang van het samengaan van beide organisaties graag duidelijk maken bij 

een grote groep Nederlanders. De urgentie en het grote belang van goede zorg, 

wetenschappelijk onderzoek en voluit kunnen leven evenals het voorkomen van diabetes 

moeten voor iedereen duidelijk zijn!   

Tot slot zullen we onze marketingcommunicatiecampagnes pr-matig ondersteunen. 
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Public Affairs 

De komende jaren (2020-2021) zet het Diabetes Fonds zich in op drie pijlers in politiek Den 

Haag: Minder Suiker, leefstijlgeneeskunde en een voor iedereen toegankelijk en de gezonde 

omgeving in ziekenhuizen. Door te focussen op drie thema’s waarin Diabetes Fonds een 

leidende rol kan spelen, vergroot het Diabetes Fonds zijn impact en zichtbaarheid.  

 

1. Minder Suiker: waar de focus in 2019 nog puur lag op het stoppen van 

kortingsacties op suikerrijke dranken, zet het Diabetes Fonds in 2020 de volgende 

stap.  

• Supermarkten sturen momenteel niet op gezonde keuzes via hun aanbiedingen. 

Nu valt 80 procent van de supermarktaanbiedingen buiten de Schijf van Vijf en is 

slechts 20 procent de gezonde keuze. Concreet roept het Diabetes Fonds op de 

huidige verhouding om te draaien: minstens 80 procent van alle kortingsacties op 

gezonde producten en maximaal 20 procent op ongezonde producten.  

• Ook zet het Diabetes Fonds zich in voor transparantie over de mate waarin 

supermarkten gezonde producten de makkelijke keuze maken en suikerrijke 

producten uit de schappen halen. De suikertaks blijft een stok achter de deur. 

• Ook blijven we in Den Haag pleiten voor strakkere regelgeving in de vorm van 

een suikertaks op suikerrijke dranken. Hoewel we liever zien dat dat niet nodig is, 

gebruiken we de suikertaks als concrete stok achter de deur.  

2. Leefstijlgeneeskunde - leefstijl op de kaart: in 2020 zorgt het Diabetes Fonds voor 

een wetenschappelijke onderbouwing (pilot/proeftuin) van minimaal een 

leefstijlinterventie en zijn hier minimaal twee deskundige ambassadeurs uit de politiek 

en/of het zorgveld aan gekoppeld. Op lange termijn creëert het Diabetes Fonds 

draagvlak bij relevante overige stakeholders (artsen, diëtisten, wetenschappers, 

consumenten, ziekenhuizen, enzovoorts) en pleit ervoor om leefstijlgeneeskunde als 

vanzelfsprekende eerste optie te overwegen bij de huisarts. 

 

3. De gezonde ziekenhuisomgeving: in 2020 zet het Diabetes Fonds in op de 

gezonde ziekenhuisomgeving. Waar het preventieakkoord aanstuurt op een gezond 

voedingsaanbod in alle ziekenhuizen in 2030, vindt het Diabetes Fonds dat dat al 

eerder moet gebeuren.  

 

Strategische Partnerships 

Ook hier ligt een belangrijke focus op behoud en uitbouw van huidige partnerships. 

Daarnaast onderzoeken we nog met Rondom Podotherapeuten of er meer mogelijkheden 

zijn voor de speciale schoenencollectie ‘De Diabetesschoen’ voor mensen met diabetes. En 

we benutten uiteraard alle kansen die zich voordoen om toe te werken naar meer 

partnerships.  
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3. Organisatie 

 

3.1 Personeel  

Gezien de verwachte samenwerking met DVN zullen er in 2020 veel zaken spelen op het 

gebied van personeel. In 2019 heeft het Diabetes Fonds al een 

Personeelsvertegenwoordiging (PVT) opgericht, die betrokken is bij de voorbereidingen voor 

de samenwerking. Verder is een inventarisatie gemaakt van de arbeidsvoorwaarden van 

beide organisaties en is een nieuw organisatieontwerp gemaakt. 

 

In 2020 zal naar verwachting gewerkt worden aan de invulling van de nieuwe organisatie. 

Daarbij zal veel aandacht uitgaan naar cultuuraspecten en de samenstelling van de nieuw te 

vormen teams. Uitgangspunt is dat we zoveel mogelijk mensen een passende plek in de 

nieuwe organisatie willen bieden. Uiteraard is er daarbij ook aandacht voor de ontwikkeling 

van de medewerkers en zullen we waar nodig opleiding en coaching aanbieden.  

 

Ook zullen we de ontwikkelingen op het gebied van verzuim hierbij scherp volgen. De 

afgelopen jaren hebben we met verschillende maatregelen gezorgd voor een laag 

ziekteverzuim; dat beleid zullen we ook voor de nieuwe organisatie voortzetten. 

In 2019 was de HR-medewerker van het Diabetes Fonds al deels gedetacheerd bij DVN, 

daarmee hebben we al een eerste stap kunnen zetten op weg naar de verdere integratie in 

2020. 

 

In 2020 zullen we opnieuw een peiling doen in het kader van het 

medewerkerstevredenheidsonderzoek. Daarmee houden we de vinger aan de pols en 

kunnen we waar nodig bijsturen. 

 

3.2 ICT 

Binnen het Huis voor de Gezondheid (HvdG) delen we gezamenlijk een aantal diensten die 

onze kernprocessen ondersteunen. ICT is daar een belangrijk onderdeel van, waarbij de 

ontwikkelingen kansen bieden voor nieuwe mogelijkheden én verbeteringen. Deze worden 

binnen het HvdG ICT-team nauwlettend in de gaten gehouden. Daarom zal er in 2020 

bekeken worden in hoeverre onze ICT (hardware, bijbehorende software én orgware - hoe 

we alles op organisatie en menselijk niveau georganiseerd hebben) aansluit op 

ontwikkelingen en eventuele bedreigingen.   

 

3.3 Financiële afdeling 

In 2019 hebben we hard gewerkt aan de totstandkoming van een gezamenlijke financiële 

afdeling, samen met de Maag Lever Darm Stichting (MLDS) en DVN. Met als belangrijkste 

doelen: het verminderen van kwetsbaarheid, verhogen van de kwaliteit en delen van kennis. 

De medewerkers van de MLDS en het Diabetes Fonds vormen sinds 2019 een team en 

werken vanuit een locatie, in 2020 verwachten we dat ook DVN hierbij aan kan sluiten. Dan 

zullen we de invulling van het team verder bekijken, onder andere omdat een medewerker 

met pensioen gaat en vanwege de vervanging van een interim medewerker. 
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In 2019 is een start gemaakt met het stroomlijnen van de belangrijkste processen, in 2020 

zal dit verder worden voortgezet. Nu wordt nog vanuit twee verschillende administratieve 

systemen gewerkt, in de loop van 2020 zullen we bekijken of we ook hier naar één oplossing 

kunnen gaan. 

 

3.4 Samenwerkingen 

Samenwerken met diverse partijen in het diabetesveld is van groot belang om onze 

doelstellingen te realiseren. Daarom is samenwerking een belangrijk speerpunt voor het 

Diabetes Fonds, dat door alle activiteiten van het fonds heen loopt. 

De samenwerking met stichting DON rondom diabetesonderzoek is er daar een van, 

waardoor we gezamenlijk meer onderzoek op het gebied van diabetes type 1 kunnen 

financieren. Die samenwerking zullen we in 2020 voortzetten en waar mogelijk verder 

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

elkaar hierin te versterken. 

 

Met andere partijen in het diabetesveld werken we samen rondom de diabetes type 1-

community, aan onderzoek en aan lobby en acties, zoals de New York Mini Marathon. We 

bieden deze partijen financiële ondersteuning via onze partnergelden en het programma Het 

Beste Diabetes Idee.  

Waar zich kansen voor samenwerking voordoen die beide partijen ten goede komen, zullen 

we die mogelijkheden benutten.  

 

DF en DVN: samen diabetes de baas 

In 2020 gaan we naar verwachting verder invulling geven aan de plannen die in 2019 zijn 

gemaakt voor samenwerking. Samen werken we aan een krachtige organisatie, die mensen 

met diabetes nu en in de toekomst een beter leven geeft. De combinatie van 

ervaringsdeskundigheid en wetenschappelijke deskundigheid vormt daarvoor een solide 

basis. 

Eind 2019/begin 2020 worden definitieve besluiten genomen over de governance, 

organisatie-inrichting, huisvesting en andere factoren die van belang zijn voor de nieuwe 

organisatie, om in de loop van 2020 van start te gaan. 
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BATEN: 

- Baten van particulieren 6.080.000           

- Baten van bedrijven 250.000             

- Baten van loterijorganisaties 1.550.000           

- Baten van subsidies van overheden -                   

- 
Baten van verbonden organisaties zonder  

winststreven 
-                   

- 
Baten andere organisaties zonder  

winststreven 
900.000             

Som van de geworven baten 8.780.000           

- 
Baten als tegenprestatie voor de levering  

van producten e/o diensten 
-                   

- Overige baten -                   

Som van de baten 8.780.000           

LASTEN: 

Besteed aan doelstellingen 

- Wetenschappelijk Onderzoek 3.987.033           

- Voorlichting 2.715.082           

- Gezonder leven 200.000             

- Community type 1 110.000             

7.012.115           

Wervingskosten 1.226.514           

Kosten beheer en administratie 642.368             

Som van de lasten 8.880.996           

Saldo voor financiële baten en lasten -100.996             

Saldo financiële baten en lasten -27.000             

Saldo van baten en lasten -127.996             

Begroting Diabetes Fonds 2020 


