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Focus op het verschil maken 
 

VUmc Fonds focust de komende vijf jaar op de ondersteuning van basaal wetenschap 
toponderzoek bij neurologie en oncologie binnen VUmc. Dat doet VUmc Fonds met nog 
meer ambitie dan de afgelopen jaren omdat de kosten voor de gezondheidszorg onder 
druk staan en externe financiering van dergelijk onderzoek steeds belangrijker wordt. 
VUmc Fonds wil daarom jaarlijks 10% meer fondsen werven. 
 
In dit plan staan de highlights van het Meerjarenbeleidsplan 2017 -2021. Bij het opstellen 
van dat plan waren de gevolgen van de mogelijke alliantie tussen VUmc en AMC voor 
fondsenwervende activiteiten nog niet in te schatten. Naar verwachting komt het bij een 
alliantie ook tot samenwerking van de fondsenwervende activiteiten. Uiteraard wordt het 
meerjarenbeleid herzien als er meer duidelijkheid is. 
 

Doelgerichte bestedingen 
 

VUmc Fonds wil de komende jaren met haar bestedingen het verschil maken in 
grensverleggend onderzoek binnen VUmc. Bijdragen moeten essentieel zijn voor het tot 
stand komen of de voortgang van baanbrekend basaal wetenschappelijk onderzoek in de 
neurologie en oncologie. Op die terreinen heeft VUmc een leidende positie. Door 
bezuinigingen op de gezondheidszorg zal de financiering van dit onderzoek naar 
verwachting de komende jaren niet verbeteren. De steun van VUmc Fonds maakt daarmee 
echt het verschil bij het ontstaan van baanbrekend onderzoek. 
 
Het belangrijkste bestedingsdoel van VUmc Fonds is VUmc Alzheimercentrum; een 
wereldwijd toonaangevend centrum op het gebied van klinisch-wetenschappelijk onderzoek 
naar oplossingen voor dementie. De komende jaren is naar dementie nog veel meer 
onderzoek noodzakelijk. VUmc Fonds heeft de ambitie om de steun aan VUmc 
Alzheimercentrum te vergroten, zodat het centrum grensverleggend onderzoek kan blijven 
doen. Onder andere een nieuw medicijnenonderzoek krijgt ondersteuning. Ook de 
mogelijke herhuisvesting van het groeiende Alzheimercentrum heeft de aandacht van VUmc 
Fonds. 
 
VUmc Fonds gaat in overleg met VUmc bekijken of er naast neurologie en oncologie ruimte 
is om binnen het VUmc zwaartepunt 'gezondheid M/V' een nieuw toponderzoek te 
ondersteunen, wellicht 'gendersensitieve zorg'. Voorwaarde is dat dit onderzoek een 
duidelijke ‘case for support’ heeft bij het donerend publiek. 
 
VUmc Fonds houdt ook andersoortig toponderzoek in de gaten om mooie kansen te 
kunnen benutten. Aan onderzoek besteedt VUmc Fonds verreweg het meest geld, maar 
daarnaast blijft VUmc Fonds bijdragen leveren aan de 'welkome zorg' die VUmc wil bieden. 
VUmc Kinderstad en Gastenverblijven zijn daarvan zeer gewaardeerde voorbeelden. 
 

Creatieve fondsenwerving 
 

Om haar ambitieuze bestedingsdoelen te bereiken wil VUmc Fonds de inkomsten jaarlijks 
met 10% laten groeien. Voor 2017 is € 3 miljoen aan giften begroot en voor 2021 € 4,4 
miljoen. De groei wil VUmc Fonds bereiken door op creatieve wijze de diversificatie van 
gevers te vergroten, met name door meer aandacht te besteden aan nalatenschappen, face-
to-face werving in de polikliniek en door een wervingscultuur te ontwikkelen bij alle 
medewerkers van VUmc. 
 
Daarnaast houdt VUmc Fonds nauwlettend in de gaten of innovatieve methoden als 
crowdfunding of andere digitale instrumenten ingezet kunnen worden. 
 



 

 

 

 
Koploper governance 
 

VUmc Fonds wil een koploperpositie in good governance, dat betekent: transparant over 
bestedingsdoelen, bereikte resultaten en gemaakte kosten. Er is al veel bereikt de 
afgelopen jaren, zoals het hanteren van de jaarverslagregels voor Fondsenwervende 
instellingen; de RJ650. De komend tijd wordt de rapportage vanuit de onderzoeken 
aangescherpt. Daarnaast gaan VUmc Fonds en VUmc CCA hun activiteiten achter de 
schermen integreren om efficiënter te werken. 
 
 
 
 


