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1.  Voorwoord: focus en samenwerking  
 
De ambitie van het Diabetes Fonds is onveranderd en relevanter dan ooit: iedereen vrij van 
diabetes. De hoofdlijnen die we in de meerjarenvisie 2021-2024 hebben uitgezet staan als een huis: 
wij streven naar genezing voor mensen met diabetes type 1 en een betere kwaliteit van leven voor 
mensen met diabetes in het algemeen. En we helpen iedereen die gezonder wil leven om diabetes 
type 2 te voorkomen, de ziekte draaglijker te maken of soms zelfs het ziekteproces om te keren.  
 
Met 1,2 miljoen Nederlanders met diabetes (type 1, type 2 en andere vormen van diabetes) en 
ongeveer 1 miljoen met prediabetes kunnen we met recht zeggen dat onze opdracht enorm is. Dat 
vraagt van ons dat we doen waar we het meeste effect mee sorteren. Impact denken zorgt dat we 
ons continu bewust zijn van ons handelen en steeds opnieuw de keuze maken voor die activiteiten 
waar we het meest mee bereiken.  
 
Genezing en een betere kwaliteit van leven komen dichterbij als wij waardevol onderzoek mogelijk 
blijven maken waarvan de resultaten zo snel mogelijk hun weg vinden naar producten of diensten 
en zo terecht komen bij de mensen voor wie we het doen. Onze rol gaat verder dan die van 
financier van wetenschappelijk onderzoek; we jagen innovaties aan en verbinden de partijen die 
daarvoor van belang zijn.  
 
Waar het om gezond leven gaat, is het onze rol om te laten zien dat gezond gedrag meer is dan een 
keuze van het individu. Het is een maatschappelijke opgave om te zorgen dat de gezonde keuze 
gemakkelijker en aantrekkelijker wordt dan de ongezonde keuze. En het is aan ons om samen met 
partners die beweging tot stand te brengen en uit te bouwen.  
 
2023 wordt een uitdagend jaar. Vanwege economische redenen staan middelen onder druk en de 
trend naar gezonder leven die zich tijdens de coronapandemie ontwikkelde, lijkt naar de 
achtergrond te verdwijnen. Maar onze gedrevenheid en relevantie is onverminderd groot en 
wanneer we die richten op de impact die we gezamenlijk willen realiseren, kunnen we veel 
bereiken. We brengen (nog) meer focus aan in ons werk en zoeken bewuster de samenwerking met 
anderen op. Dat is niet nieuw of anders; we doen gewoon waar we goed in zijn en dan nog beter!  
 
 
Diena Halbertsma 
Algemeen directeur  
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2.  Impact maken 
 

2.1  Genezing en betere kwaliteit van leven   
Het Diabetes Fonds streeft ernaar dat iedereen vrij van diabetes kan leven. Daarom maken wij ons 
sterk voor (onderzoek naar) genezing. Of, zolang diabetes nog niet voorkomen of genezen kan 
worden, voor behandelingen en oplossingen waardoor mensen met diabetes de vrijheid ervaren om 
zoveel mogelijk te leven zonder de zorgen van diabetes en bijbehorende complicaties.  
 
We realiseren ons dat er nog een lange weg te gaan is en dat de stappen niet allemaal even groot 
zijn. Maar we zien voor onszelf een rol weggelegd om te zorgen dat alle stappen wel de goede kant 
opgaan en sneller gezet worden. We richten ons daarbij op drie terreinen:  
  
1. Onderzoek mogelijk maken 
We willen bereiken dat onderzoek naar (genezing van) diabetes leidt tot behandelingen, producten 
en diensten die in de diabeteszorg worden toegepast en dat kennis wordt opgedaan en in het veld 
wordt gedeeld.   
 
Voor onderzoek dat het verschil kan maken voor mensen met diabetes is het nodig dat er talentvolle 
onderzoekers kiezen voor het diabetesveld en liefst voor langere tijd. Met onze financieringsrondes 
zetten we in op dit type onderzoekers. De vragen/behoeften van mensen met diabetes spelen een 
belangrijke rol bij het toekennen van deze financiering. Ook letten we erop dat kennis wordt 
gedeeld, zowel in het onderzoeksveld als met zorgprofessionals en andere kennisgebruikers.  

De ruim 100.000 mensen in ons land met diabetes type 1 ondervinden dagelijks hoe de ziekte 
belemmeringen opwerpt om vrijuit te leven. Wij zetten strategisch en langjarig in op de drie meest 
veelbelovende routes naar genezing en een betere kwaliteit van leven met type 1. Daarom lopen er 
altijd verschillende projecten op het gebied van het immuunsysteem, regeneratieve geneeskunde 
(het maken van nieuwe cellen) en het microbioom (het inzetten van nuttige darmbacteriën).  
In 2023 gaat een lopend onderzoek naar een implantaat de volgende fase in. Aan het einde van het 
jaar zullen de onderzoekers zijn gestart met het geschikt maken van het implantaat voor gebruik van 
stamceleilandjes. 
 
Ook financieren wij dit jaar de ontwikkeling van een leidraad die diabeteszorgverleners beter in staat 
stelt om alle vormen van diabetes beter te diagnosticeren, waaronder ook zeldzame vormen van 
diabetes. 

 
2. Innovaties aanjagen  
We willen bereiken dat behandelingen, producten en diensten voor genezing en betere kwaliteit van 
leven toegankelijk en betaalbaar zijn voor mensen met diabetes.  
 
Het is belangrijk dat goede ideeën en innovaties de weg naar de praktijk vinden en daadwerkelijk 
beschikbaar komen. Daarvoor bewandelen wij twee routes:  
 
Het Beste Diabetesidee 
We financieren en ondersteunen kansrijke ideeën. Het gaat om initiatieven die de potentie hebben 
om binnen twee jaar een positief effect te hebben op het leven van mensen met diabetes. Daarbij 
is niet alleen de oplossing zelf belangrijk, maar ook de manier waarop de initiatiefnemers de 
doelgroep willen bereiken. In 2023 is de vijfde editie van het Beste Diabetesidee, waaraan iedereen 
met een goed idee kan deelnemen.    
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Business development 
Er zijn onderzoeksresultaten of innovatieve ideeën die in de basis veel potentie hebben, maar 
waarvan de verdere ontwikkeling tot een product of dienst specifieke kennis, vaardigheden of een 
risicovolle investering vereist. Wij willen onze kennis, ons netwerk en onze financiering inzetten om 
partijen te helpen deze ontwikkeling op zich te nemen, zodat een innovatie daadwerkelijk 
beschikbaar komt als behandeling, product of dienst. In het komende jaar maken we het business 
development programma toegankelijker en ontwikkelen het programma verder door.  
  
 
3. Implementatie van oplossingen aanjagen 
Wij willen bereiken dat de verschillende partijen in het veld elkaar weten te vinden en elkaar 
stimuleren en helpen om belangrijke oplossingen ook echt tot uitvoer te brengen.  
 
We streven naar een klimaat waarin urgentie gevoeld wordt, het vanzelfsprekend is dat kennis 
wordt gedeeld en wetenschappelijk bewijs gericht wordt ingezet om de oplossingen naar de praktijk 
te vertalen. Dat vraagt om een structurele aanpak, waarbij samenwerking binnen en buiten het 
diabetesveld cruciaal is. Met onze kennis en ons netwerk zijn wij in staat om onderwerpen te 
agenderen en helpen wij partijen bij elkaar te brengen om zo implementatie van oplossingen aan te 
jagen. In de komende periode onderzoeken we hoe we deze rol van het Diabetes Fonds verder 
vormgeven om hierin het meest effectief te zijn.  
 

2.2  Gezonder leven 
Nederland kent 1,1 miljoen mensen met diabetes type 2. Naar schatting hebben nog eens 1 miljoen 
mensen prediabetes en elke week komen er in ons land ongeveer 1.000 mensen met diabetes bij. 
Dit aantal zal groeien naar circa 1,3 miljoen mensen met diabetes type 2 in 2040 als we niets doen. 
Het Diabetes Fonds wil ervoor zorgen dat minder mensen diabetes type 2 krijgen en dat mensen met 
(pré)diabetes meer grip krijgen op hun leven. 
 
Een belangrijke voorwaarde hiervoor is gezond leven; naast erfelijkheid en ouderdom is een 
ongezonde leefstijl een grote veroorzaker van diabetes type 2. Een grote groep mensen met 
diabetes type 2 kan door gezonder leven de ziekte geheel of gedeeltelijk omkeren en toe zonder of 
met veel minder medicatie. Onderzoek heeft bewezen dat een gezonde leefstijl een belangrijke rol 
speelt in het voorkomen van diabetes type 2.  
 
In onze hedendaagse wereld is een gezonde leefstijl niet vanzelfsprekend. Ongezonde keuzes zijn 
vaak goedkoop, ruim voorhanden en  gemakkelijker te maken dan gezonde keuzes. Dat moet 
anders. Wij zetten de komende jaren in op het eenvoudiger maken van gezond leven. Daarbij 
richten we ons op de mensen met (pre)diabetes en risicogroepen. We gaan daarbij actief op zoek 
naar de mensen die als gevolg van persoonlijke en/of maatschappelijke omstandigheden moeilijk te 
bereiken zijn, maar bij wie wel de meeste gezondheidswinst te behalen valt. Het stigma dat 
diabetes type 2 het gevolg is van je eigen schuld, moet wat ons betreft de wereld uit.    
 
We jagen in onze strijd voor gezond leven drie effecten na:    
 
1. Toegankelijke en persoonlijke leefstijlzorg  
We willen bereiken dat mensen met (pre)diabetes en risicogroepen optimale persoonsgerichte zorg 
ontvangen waarbij een gezonde leefstijl een prominente rol inneemt. Hiermee kunnen zij meer grip 
krijgen op hun ziekte, indien mogelijk het ziekteproces geheel of gedeeltelijk omkeren, of de 
ontwikkeling van diabetes type 2 voorkomen. 
 
Het Diabetes Fonds is een belangrijke verbinder en aanjager in het werkveld van leefstijlzorg. We 
dragen bij via Lifestyle4Health, het platform waar verschillende partijen op het gebied van 
leefstijlgeneeskunde hun krachten bundelen. Wij investeren binnen dit platform in onderzoek van 
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de partners en dragen op deze manier bij aan de (implementatie en) ontwikkeling van effectieve 
leefstijlprogramma’s in de zorg.  
 
Daarnaast zetten wij ons in, binnen en buiten dit platform, om met de vele verschillende 
stakeholders in 2023 te komen tot een gedeeld en gedragen standpunt over het waarom, wat en hoe 
van leefstijlinterventies voor mensen met diabetes type 2. Wij willen bereiken dat leefstijlzorg voor 
mensen met diabetes type 2 een vast en voor iedereen toegankelijk onderdeel van de behandeling 
wordt, met het (gedeeltelijk) omkeren van de ziekte als behandeldoel. Dat doen we onder andere 
door ons hard te maken voor kwalitatieve leefstijlprogramma’s die op een passende manier worden 
bekostigd en voor meer kennis bij zorgprofessionals. Als Diabetes Fonds zorgen we dat de verhalen 
over het belang en succes van leefstijlgeneeskunde worden verteld en gehoord, in het belang van 
mensen met diabetes type 2, maar ook in dat van mensen met andere leefstijl-gerelateerde 
chronische ziekten.  
 
2. Gezond gedrag  
We willen bereiken dat mensen met prediabetes, diabetes type 2 en risicogroepen zelf kiezen voor 
gezond gedrag, waarmee ze grip krijgen op hun ziekte, het proces van de ziekte (gedeeltelijk) 
kunnen omkeren of diabetes kunnen voorkomen.  
 
Om gezonder te gaan leven is het belangrijk om zelf risico’s van ongezond gedrag te onderkennen 
en voldoende kennis te hebben van gezond leven. Als Diabetes Fonds kunnen wij op een 
laagdrempelige manier zorgen voor bewustwording, kennis en vaardigheden. Wij zetten daarbij in 
op persoonlijke en gerichte informatie en handvatten. Wij helpen mensen die tot de risicogroepen 
behoren om (het risico op) de ziekte vroegtijdig te onderkennen, zodat de ziekte kan worden 
voorkomen of tegengegaan.      
 
Nationale Suiker Challenge  
Een belangrijk en positief instrument om onze boodschap voor het voetlicht te brengen is de 
Nationale Suiker Challenge. In 2023 hopen wij een grotere groep mensen te bereiken met de 
uitdaging een week te eten en drinken zonder toegevoegde suikers. Dit jaar zullen we extra 
inzetten op het verleiden van de deelnemers om hun gezonde gedrag na de actieweek voort te 
zetten. Ook hebben wij ons als doel gesteld in 2023 de Suiker Challenge nog toegankelijker te 
maken, zodat wij een groter deel van de risicogroepen bereiken.  
 
3. Gezonde omgeving  
Wij willen bereiken dat mensen met (pre)diabetes en risicogroepen in een omgeving leven waarin 
de gezonde keuze de makkelijke keuze is.  
 
Binnen de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) maken wij ons er hard voor dat de 
Nederlandse jeugd in 2040 de gezondste ter wereld is. Dat kan alleen als in de omgeving waarin 
jonge mensen opgroeien gezond leven de norm is en kiezen voor gezond gedrag gemakkelijk is.  
 
Van alle aspecten die van invloed zijn op gezond leven, kiest het Diabetes Fonds voor voeding. Met 
de Hartstichting, Nierstichting en Maag-Lever-Darmstichting hebben wij onze krachten gebundeld 
binnen de Alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie (AVGG). We zetten in op de jeugd. Kiezen 
voor gezonde voeding wordt ons ongezond moeilijk gemaakt. Als we willen dat de volgende 
generatie gezonder wordt dan de onze, moeten we hier met z’n allen iets aan doen.  
 
De AVGG stelt zich op het standpunt dat de overheid hierop regie moet nemen, in aanvulling op de 
zelfregulering door de industrie. De komende jaren zijn de inspanningen van de AVGG vooral gericht 
op het creëren van draagvlak onder het publiek, het maatschappelijk middenveld en de politiek.    
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Binnen de kaders van de AVGG is de invoering van de belasting op suikerhoudende dranken het 
speerpunt van het Diabetes Fonds. Deze suikertaks is opgenomen in het coalitieakkoord, maar de 
invoering laat op zich wachten. Wij zetten alles op alles om de suikertaks in 2024 ingevoerd te 
krijgen.   
 

3. Impact mogelijk maken 
 

3.1  Fondsenwerving en communicatie 
3.1.1  Fondsenwerving  
De impact die we als Diabetes Fonds willen maken, wordt mede mogelijk gemaakt door steun van 
donateurs, collectevrijwilligers, bedrijven, actievoerders en mensen die nalaten. Het genereren van 
inkomsten wordt in toenemende mate uitdagend. Een belangrijke reden daarvoor is het economisch 
tij. In de loop van 2022 hebben we gezien dat de hoge energieprijzen en inflatie steeds vaker als 
reden worden aangegeven om donaties te heroverwegen. Ook het afschaffen van de acceptgirokaart 
in 2023 en het teruglopend aantal collecteorganisatoren zijn zaken om rekening mee te houden.   
 
De uitdagingen vragen van ons dat we inzetten op de dingen waar we wel invloed op hebben. Team 
fondsenwerving is zich ervan bewust dat we ontwikkelingen in de markt vóór moeten zijn. Om een 
duurzame stroom van inkomsten te genereren, moeten we enerzijds onze bestaande activiteiten 
verder optimaliseren en anderzijds investeren in nieuwe vormen van fondsenwerving. We zijn 
realistisch en ambitieus tegelijkertijd.  
 
Concreet richten we onze aandacht in 2023 op drie belangrijke onderwerpen: 
 
1. Donateurs/giften 
Het is duidelijk dat de dalende trend als gevolg van de huidige economische ontwikkelingen van ons 
vraagt dat we hier concrete acties op ondernemen. We zullen de potentie van datagedreven 
fondsenwerving nog verder benutten. Dat betekent onder meer dat we op zoek gaan naar hoe wij 
een relatie kunnen aangaan met de mensen die met ons in contact komen, bijvoorbeeld door 
deelname aan onze activiteiten of door het opvragen van informatie. En hen vervolgens, vanuit die 
relatie, bewegen om ons ook financieel te steunen. Inspelen op de behoeften van donateurs is 
daarbij cruciaal. We gaan de inzichten die het kwalitatieve onderzoek onder donateurs uit 2022 ons 
heeft opgeleverd in 2023 doorvertalen naar een plan van aanpak voor het behouden van donateurs 
en nieuwe, interactieve vormen van werving.      
 
Ons klantcontactcentrum blijft een belangrijke rol vervullen als de oren en ogen van onze 
organisatie. Het is de schakel bij huidige en toekomstige activiteiten van het Diabetes Fonds. 
 
2. Nalaten en (middel)grote gevers 
Ons programma voor nalatenschappen staat inmiddels goed op de rit. In 2023 willen we de 
activiteiten intensiveren. Het middle-donorprogramma wordt gecontinueerd en daarnaast willen we 
gevers die een grote(re) bijdrage willen doen op een proactieve manier benaderen. Komend jaar 
verkennen wat hiervoor een goede aanpak is en wordt mankracht vrijgemaakt.  
 
3. Collecte  
De organisatie van de collecte is in de loop van de jaren moeilijker geworden. Het Diabetes Fonds 
kan gelukkig rekenen op een grote groep collectevrijwilligers. De groep collectanten willen we de 
komende tijd meer rechtstreeks aan ons binden en zo minder afhankelijk worden van organisatoren. 
Daarnaast maken we met de collecte de komende jaren de beweging naar 100% QR, om een 
antwoord te bieden op het afgenomen gebruik van kleingeld. In 2023 doen we de eerste pilot. Ook 
zetten we in op versterking van de online collecte.  
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Deze maatregelen maken onderdeel uit van een breder innovatieplan rond de collecte dat eind 2022 
is ontwikkeld en in 2023 wordt uitgerold. Hierbij houden we rekening met de resultaten van de 
pilots die tijdens de collecte van 2022 plaatsvinden.  

3.1.2 Acties en evenementen 
In 2022 zagen we in het algemeen dat acties en evenementen na corona voorzichtig weer op gang 
komen. In 2023 rekenen we erop dat de stijgende lijn voortzet, zodat we meer inkomsten kunnen 
genereren die onderzoek naar diabetes mogelijk maken.  
Acties en evenementen geven een gezicht aan de mensen met en voor wij werken. Ook bieden ze 
mensen met diabetes en hun naasten een mogelijkheid om hun strijd tegen diabetes een positieve 
wending te geven en bespreekbaar te maken.    
 
Wij zetten ons in op vier onderwerpen:   
1. Onze eigen New York Mini-marathon. Dit evenement viert in 2023 zijn eerste lustrum, een 

mooie uitdaging voor ons om een mooie opbrengst te genereren.  
2. Particuliere acties. Ook hierbij zetten we dit jaar in op een hogere opbrengst; door meer 

acties, maar vooral door actievoerders te helpen met het vergroten van de opbrengst, onder 
andere met het online platform Diabeatit.nl.  

3. Relatiemanagement. Mensen die in actie komen voor een wereld vrij van diabetes zijn 
bijzonder belangrijk voor ons. Wij willen hen een gezicht geven, hun verhalen delen en een 
langdurige relatie met hen opbouwen. Dit jaar willen wij hen verder betrekken bij onze 
organisatie door informele vriendenevents.   

4. Aansluiten bij bestaande evenementen die inhoudelijk goed bij ons passen.  

3.1.3 Communicatie 
We hebben ervoor gekozen de komende jaren sterker de focus te leggen op de effecten die we 
willen bereiken op het gebied van genezing, kwaliteit van leven en gezonder leven. Bewustwording 
over de impact van diabetes en de urgentie van de problematiek is hiervoor een belangrijke 
voorwaarde. Daarom is meer besef van de ernst van diabetes en de impact die deze ziekte op het 
leven van mensen heeft, ook in 2023 het belangrijkste doel van onze corporate communicatie.  
 
De campagnes die wij offline op vaste momenten in het jaar en online constant voeren, zijn gericht 
op die bewustwording. De ervaringsverhalen die de pijlers onder de campagne vormen, worden zo 
ingevuld dat ze de inhoudelijke keuzes van de impactdoelen ondersteunen. Ook ons 
voorlichtingsmateriaal kan campagnematig worden ingezet ter versterking van de impactdoelen. En 
door de leden van het corporate team mee te laten werken als onderdeel van de projectteams, is 
onze communicatie in lijn met de beoogde impact die we willen bereiken.       
 
De komst van Diabetes.nl in het voorjaar van 2023, het gezamenlijke platform voor mensen met 
diabetes (zie 3.3), heeft gevolgen voor onze corporate website. In de komende periode zullen we 
bepalen welke doelgroepen we op welke manier het best met Diabetesfonds.nl kunnen bedienen.  
 
Het is belangrijk dat wij transparant zijn over de onderzoeken die wij financieren. Donateurs zijn  
geïnteresseerd in de resultaten van de verschillende onderzoeken. We gaan daar in 2023 opnieuw 
aandacht aan besteden.     
 
Een ander belangrijk aandachtspunt voor dit jaar is het versterken van de data op basis waarvan wij 
onze koers uitzetten. We kennen de verontrustende cijfers over de toename van het aantal mensen 
met diabetes, maar willen graag meer inzicht wat daarachter zit. We willen meer weten over de 
kwaliteit van leven van mensen met diabetes en hoe zij de zorg en ondersteuning ervaren. Ook de 
mensen met een verhoogd risico om diabetes te krijgen willen we beter leren kennen, om hen 
gerichter te kunnen aanspreken.  
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3.2 Sterk team 
Voor ons werk aan een wereld vrij van diabetes hebben we een sterke, ambitieuze en flexibele 
organisatie nodig. Gelukkig heeft het Diabetes Fonds een professioneel en betrokken team dat zeer 
gemotiveerd is om onze ambities waar te maken. Dat is geen vanzelfsprekendheid. De grote 
opdracht waar we voor staan, gecombineerd met de uitdagingen van de hedendaagse arbeidsmarkt, 
maken dat we ook in 2023 actief inzetten op goed en aantrekkelijk werkgeverschap.  
 
In onze strategische personeelsplanning koppelen we de kwaliteiten en behoeften van medewerkers 
aan de doelen die wij ons als organisatie hebben gesteld. In 2023 bekijken we hoe we de 
personeelsplanning goed kunnen laten aansluiten bij de in 2022 ingeslagen weg om nog meer 
impactgedreven te werken. Ook onderzoeken we hoe onze waarden en competenties bijdragen aan 
de beoogde impact. We herijken onze kernwaarden en zorgen ervoor dat deze waarden in het DNA 
van onze organisatie verankerd raken, zodat wij als één team werken aan dezelfde ambitie. 
 
Om duurzaam aantrekkelijk te blijven als werkgever geven we onze medewerkers de ruimte om zich 
als persoon en professional verder te ontwikkelen. We zetten in op vitaliteit en een gezonde 
werkomgeving door een hybride manier van samenwerken waarbij we een grote onderlinge 
verbondenheid met elkaar voelen.   
 

3.3 Sterke partners 
3.3.1  Samenwerking in het (diabetes)veld 
We kunnen de gewenste impact alleen in samenwerking met anderen tot stand brengen. Als 
diabetesorganisaties weten wij elkaar steeds beter te vinden. Terecht, want er is veel te doen en 
samen vertegenwoordigen wij een groter deel van het diabetesveld. De inrichting van het platform 
diabetes.nl is een goed voorbeeld van gerichte samenwerking. Voor 2023 zoeken we de 
samenwerking nog meer op. Zo bekijken we o.a. met Diabetesvereniging Nederland en de 
Nederlandse Diabetes Federatie hoe we elkaar kunnen versterken met ieders eigen kennis, kunde en 
aandachtsgebieden. De samenwerking moet leiden tot concrete projecten met meerwaarde voor 
mensen met diabetes. Een voorbeeld is de huidige samenwerking om de diagnosestelling van de 
verschillende vormen van diabetes te verbeteren. 
 
Ook op het gebied van leefstijl bundelen wij de krachten. Wij kennen als geen ander verhalen over 
de problemen en successen van een gezonde leefstijl. Die verhalen kunnen wij inzetten om de 
urgentie van preventie in de maatschappij te vergroten. Binnen het platform Lifestyle4Health 
maken wij ons met andere organisaties sterk voor goede en toegankelijke leefstijlgeneeskunde. Met 
de Hartstichting, Nierstichting en Maag-Lever-Darmstichting werken wij als Alliantie Voeding voor 
de Gezonde Generatie samen aan gezonde voeding als voorwaarde voor een gezonde jeugd.  
 
Diabetes.nl  
Met het nieuwe platform, Diabetes.nl, dat in het voorjaar van 2023 live gaat, richten wij ons 
rechtstreeks tot de community van mensen met (pre)diabetes. We bouwen dit platform samen met 
Diabetesvereniging Nederland, Bas van de Goor Foundation, Stichting DON en JDRF. Betrouwbare 
informatie over diabetes en elkaar online ontmoeten komen samen op één plek. We geven gerichte 
handreikingen waarmee mensen zelf (de gevolgen van) hun ziekte kunnen keren.  

3.3.2  Samenwerking in onderzoek 
Om onderzoek en innovatie mogelijk te maken, verkennen we altijd nieuwe mogelijkheden voor 
financiering en samenwerking. Hierdoor kunnen we meer mensen en middelen bundelen waardoor 
we eerder en sneller onze doelen bereiken. Een voorbeeld hiervan zijn nieuwe middelen van de 
Rijksoverheid (de zgn. PPS-gelden) waarvan ook het Diabetes Fonds gebruik kan maken en die we 
inzetten op samenwerkingen met Lifestyle4Health en RegMedXB. 
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Diabetes is een grote en complexe uitdaging die landsgrenzen overstijgt. Goede onderzoekers 
werken in Nederland en daarbuiten. Daarom brengen we de beste onderzoekers en het meest 
veelbelovende onderzoek samen in gezamenlijke internationale samenwerkingen. Voor diabetes 
type 2 werken we bijvoorbeeld samen met Health~Holland, ZonMW en Canadese financiers van  
gezondheidsonderzoek.  

3.3.3 Samenwerking met bedrijven  
Het Diabetes Fonds zet in op langdurige samenwerkingen met bedrijven. In 2022 hebben we onze 
Partnerschappen Strategie nader uitgewerkt, om deze te laten aansluiten bij de impactdoelen die 
wij ons als organisatie gesteld hebben én bij de doelstellingen voor duurzame investeringen van het 
bedrijfsleven. De kaders staan; nu is het zaak om in 2023 door te pakken en concrete en 
waardevolle (nieuwe) relaties aan te gaan.    
 
Onze Partnerschappen Strategie rust op drie pijlers:  
1. Het opzetten van nieuwe langdurige samenwerkingen met grootzakelijke ondernemingen. 

We sluiten daarbij aan bij de trend dat ondernemingen hun maatschappelijke 
verantwoordelijkheid willen en moeten nemen. Daarmee kunnen we niet alleen op financiële 
steun kunnen rekenen, maar ook samen inhoudelijk impact maken.  

2. Het intensiveren van bestaande samenwerkingen. Wij blijven met onze partners in gesprek 
om te kijken hoe onze visies op elkaar aansluiten en op welke manier wij elkaar kunnen 
versterken.  

3. Het ontwikkelen van een laagdrempelige propositie voor het bedrijfsleven, zodat het ook 
voor kleine en middelgrote bedrijven aantrekkelijk is om zich aan ons te verbinden.   
      

3.4 Digitale transformatie en informatiemanagement 
De komende jaren blijft de aandacht voor digitale transformatie onverminderd belangrijk. We 
maken nog meer de omslag van een massabenadering naar een 1-op-1-aanpak, waarmee we onze 
doelgroepen persoonlijk en met een relevant aanbod kunnen aanspreken. Door continu het (online) 
gedrag te meten en gegevens uit te vragen, weten we steeds beter wie onze doelgroepen zijn en 
wat hun interesses, behoeften en (gezondheids)uitdagingen zijn.  
 
Zo leren we wat we mensen digitaal kunnen aanreiken om hun kwaliteit van leven te verbeteren en 
hen te helpen gezonder te leven. Voelen zij zich door ons gezien en geholpen, dan verlaagt dat de 
drempel om het werk van het Diabetes Fonds ook financieel te steunen. Ook kunnen we de 
(digitale) band met onze collectevrijwilligers aanhalen, hun voorzien van voor hen interessante 
content en hen helpen met passende tips om meer geld op te halen.     
 
We blijven inzetten op innovatie. Door te investeren in kennis over digital marketing en de 
implementatie van nieuwe, slimme software, kunnen we een nog significantere bijdrage leveren aan 
de doelstellingen van de organisatie.  

Op het vlak van informatiemanagement bouwen we verder op het fundament van afgelopen jaar. De 
nadruk ligt komend jaar op de inzet van Business Intelligence voor fondsenwerving en zo mogelijk 
ook breder in de organisatie en de verdere ontwikkeling van het datagedreven werken. Ook 
continueren we onze deelname aan de samenwerking van ICT-verantwoordelijken binnen het Huis 
voor de Gezondheid o.a. op het gebied van AVG en Privacy en werken we binnen het Huis aan een 
gezamenlijke roadmap.  
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4. Begroting  
 
 
 

5.  
 

BATEN:

- Baten van particulieren 7.560.000         

- Baten van bedrijven 135.000           

- Baten van loterijorganisaties 1.800.000         

- Baten van subsidies van overheden -                 

- Baten van verbonden organisaties zonder winststreven -                 

- Baten andere organisaties zonder winststreven 210.000           

Som van de geworven baten 9.705.000         

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

-                 

- Overige baten 360.000           

Som van de baten 10.065.000       

LASTEN:

Besteed aan doelstellingen

- Wetenschappelijk Onderzoek 3.191.014         

- Voorlichting 5.632.746         

8.823.760         

Wervingskosten 1.609.243         

Kosten beheer en administratie 933.067           

Som van de lasten 11.366.070       

Saldo voor financiële baten en lasten -1.301.070       

Saldo financiële baten en lasten -26.000           

Saldo van baten en lasten -1.327.070       
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Het uitgangspunt voor de begroting 2023 is een realistisch ambitieus scenario waarbij we onszelf 
uitdagen op onze ambitie, maar tegelijkertijd rekening houden met de turbulente tijd waarin we 
leven. We beseffen dat 2023 een jaar is waarin we met een onzekere situatie in de wereld te maken 
hebben. Deze ontwikkelingen hebben invloed op het vertrouwen in de samenleving. Om die reden 
hebben we ook een verkenning gedaan op een minimum scenario en de sturingsmogelijkheden die 
we kunnen inzetten.  
 
We sturen op een negatief resultaat van maximaal 1,3M die we financieren uit de 
doelbestedingsreserve. De strategisch reserve behouden we voor kansen die lopend het jaar 
voorbijkomen. Het meerjarenbeleidsplan is de leidraad voor de gemaakte keuzes voor 2023. De 
begroting is de weerslag van deze keuzes, die zijn toegelicht in het jaarplan. 
 
Het Diabetes Fonds is een CBF erkend fonds, en houdt zich aan de normen die in 
de erkenningsregeling zijn opgenomen over het percentage doelbesteding ten 
opzichte van de lasten. Het percentage in de begroting 2023 is 77,5%. Dit is ruim boven de CBF-
normen van een gemiddeld percentage hoger dan 70 procent. 
 
In de erkenningsregeling worden geen normen gesteld voor het percentage fondsenwerving ten 
opzichte van de lasten. Het Diabetes Fonds streeft ernaar om het percentage onder de 20 procent 
te houden. In de begroting 2023 is dat percentage 14,1%. 
 

 

 


