
 

 

 

Missiestatement en strategie Stichting VUmc Fonds 

 

Preambule 

De kosten van de gezondheidszorg zullen in toenemende mate onder druk blijven staan. 

Daardoor dreigt o.a. fundamenteel en toegepast onderzoek, patiëntenzorg en een 

Internationale verspreiding van de resultaten hiervan in toenemende mate in de knel te 

komen en is het noodzakelijk dat hiervoor andere bronnen worden aangeboord. Het 

primaat voor dergelijke fondsenwerving ten bate en (mede) uit naam van VUmc lag 

steeds bij VUmc, waarbij VUmc Fonds als middel werd ingezet om initiatieven te 

bundelen. Dit heeft ingehouden dat VUmc de kaders en beleid heeft aangegeven voor 

fondsenwervende initiatieven, VUmc (het merendeel van) de kosten heeft gedragen en 

dat VUmc de verantwoording heeft genomen jegens interne en externe stakeholders 

voor een doelmatige besteding van giften binnen VUmc. 

 

Overwegende dat 

VUmc koploper wil zijn en daarmee een toppositie nastreeft als het gaat om het kunnen 

uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en het verbeteren van patiëntenzorg en 

opleiding 

en 

VUmc Fonds de al binnen VUmc bestaande en mogelijke nieuwe fondsen (op naam) om 

dit doel financieel te verwezenlijken voor de toekomst verder wil bundelen en upgraden 

binnen één onafhankelijke organisatie om daarmee zowel wat fondsenwerving als wat 

bestedingen betreft efficiënt, effectief, concreet en kostenbewust opereren te 

bevorderen, 

heeft 

het bestuur van VUmc in December 2015 VUmc Fonds als onafhankelijke Stichting 

geherpositioneerd om op basis van de laatste Governance inzichten uitvoering te geven 

aan deze doelstelling. 

 

VUmc Fonds 

VUmc Fonds opereert vanuit de volgende missie, visie en doelstellingen. 

 

Missie 

De missie van VUmc Fonds is de zorg voor patiënten te verbeteren door 

wetenschappelijk onderzoek, opleiding, voorlichting en zorg voor patiënten nieuwe 

impulsen te geven. 

 

Visie 

Het fonds wil dit doen door fondsen te verwerven, en de besteding ervan te coördineren 

waarmee VUmc in staat wordt gesteld onderscheidende patiëntenzorg, hoogwaardig 

wetenschappelijk onderwijs en grensverleggend onderzoek te realiseren. 

Professioneel, concreet, direct en efficiënt liggen als kernbegrippen ten grondslag aan de 

visie. 

 

Statuten 

In de statuten van de stichting VUmc Fonds zijn de missie en visie als volgt verwoord in 

de doelstelling: 

1. De stichting heeft ten doel het bevorderen dat mensen langer gezond leven en, bij 

ziekte, meer kans maken op genezing, en al hetgeen met het vorenstaande verband 

houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. 

2. De stichting verwezenlijkt haar doel door het werven, beheren en besteden van 

fondsen die de kerntaken onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg van VUmc mede 

mogelijk maken en ten goede komen aan VUmc, en al hetgeen met het vorenstaande 

verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het 

woord. 

 

 



 

 

 

Strategie 

De interne strategie van VUmc Fonds is erop gericht om alle fondsenwervende 

activiteiten van VUmc afdelingen en medewerkers onder één gemeenschappelijke vlag 

te brengen. Vanuit een centrale governance structuur wordt gewaarborgd dat fondsen 

effectief en efficiënt worden ingezet, dat de achterliggende organisatie en bijbehorende 

risico’s adequaat worden beheerst en dat een transparante verantwoording aan 

fondsenverschaffers en de maatschappij als geheel wordt uitgebracht. 

De externe strategie is er voor te zorgen dat wordt voldaan aan de normen van het 

nieuwe validatiestelsel dat ontwikkeld is door de Samenwerkende Brancheorganisaties 

Filantropie(SBF). Daarmee wordt erkenning verworven van de daartoe bevoegde 

instantie alsmede extra vertrouwen van donateurs, hetgeen de basis van 

fondsenwerving verder versterkt en VUmc in staat stelt nog breder en omvangrijker te 

werven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


