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Missie
Langer gezond leven voor iedereen in 

Nederland.
(Langer gezond leven te meten aan de hand van  

gezonde levensjaren. Gezondheid als het  

vermogen zich aan te passen en een eigen regie  

te voeren, in het licht van de fysieke, mentale en  

sociale uitdagingen van het leven.)

Propositie richting  

de samenleving  
Meer en betere  

participatie

Visie
Als gezondheidsfondsen werken wij aan het voorkomen en behandelen van  

ziekten en het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met een  

chronische aandoening. Wij geloven dat wij het meest impactvol zijn als wij de bij  

uitstek ziekteoverstijgende thema’s zoals een gezonde leefstijl in een gezonde  

omgeving voornamelijk gezamenlijk oppakken en de meer ziekte specifieke  

onderwerpen voornamelijk vanuit de afzonderlijke (gespecialiseerde)  

gezondheidsfondsen organiseren. Wij geloven dat wij door onze authenticiteit en  

kennis van zaken, andere relevante partijen kunnen verbinden in het formuleren én  

met ons uitvoeren van een gezamenlijke agenda voor een gezonde leefstijl in een  

gezonde omgeving. Wij brengen op dit vlak een beweging op gang, die ons  

aandeel in een langer en gezond leven voor iedereen in Nederland - inclusief 

diegenen met  een chronische aandoening - zo zichtbaar, voelbaar en meetbaar 

mogelijk maakt.

Gezamenlijke missie  

gezondheidsfondsen

Visie op de gezamenlijke rol van de  

gezondheidsfondsen in de samenleving

Missie, visie en pijlers1
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A. Gezonde leefstijl in een gezonde omgeving

Wij nemen het initiatief tot de ontwikkeling van een leefstijlagenda voor Nederland  

waarbinnen kinderen en jongeren, ook zij met een chronische aandoening, zich  

ontwikkelen tot gezonde mensen in fysiek, mentaal en sociaal opzicht. Wij gelovendat  

het programma Gezonde Generatie 2040 een belangrijke basis vormt voor deze  

agenda. Wij brengen Nederland in beweging door te agenderen, draagvlak te creëren  

en te activeren.

B. Ziekteoverstijgende (onderzoeks) 

programma’s

Wij werken samen op ziekteoverstijgende activiteiten, waaronder

onderzoeksprogramma’s, die direct en zichtbaar bijdragen aan beterebehandeling 

leidend tot genezing en/of hogere kwaliteit van leven van mensen met een chronische 

aandoening en/of een beperking.

C. Krachtige

vereniging / 

platform

• Efficiënte 

besluitvorming

• Hoogwaardige 

dienstverlening (aan 

de leden)

• Impactvol platform 

om elkaar te 

versterken

De missie / visie vertaald naar 3 pijlers

1
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Onze droom in 2040 (maatschappelijke outcome)

Gezond leven voor iedereen in Nederland

In de Nederlandse samenleving is gezondheid topprioriteit. Mensen willen zelf gezond kunnen leven, in 

een gezonde omgeving. De (rijks)overheid helpt daarin door maatregelen die een gezonde leefstijl 

bevorderen: in wetgeving, door de inrichting van de openbare ruimte en andere randvoorwaarden. Het 

merendeel van terminale ziektes is chronisch geworden, onder meer door efficiëntere toepassing van 

onderzoek. Dit heeft ook bijgedragen aan de kwaliteit van leven van mensen met een chronische 

aandoening. Doordat er een betere balans is gekomen tussen curatie en preventie en bovendien 

onderzoek sneller tot praktische resultaten leidt, is de effectiviteit van elke geïnvesteerde euro in 

gezondheid veel groter geworden. Hierdoor leven mensen in Nederland langer gezond, hebben ze een 

groter vermogen zich aan te passen in het licht van de fysieke, mentale en sociale uitdagingen van het 

leven en daarover eigen regie te voeren.

Op weg naar deze droom willen impact hebben op een aantal domeinen:

A. Gezonde leefstijl in een gezonde omgeving 

B. Ziekteoverstijgende (onderzoeks)programma’s

C. Krachtige vereniging/platform
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Maatschappelijke impactdomeinen per pijler

A. Gezonde leefstijl in een gezonde omgeving

1. Mensen kunnen en willen volgens een gezonde leefstijl leven

2. (Rijks)overheden nemen maatregelen, scheppen voorwaarden en richten de omgeving ten 

behoeve van een gezonde leefstijl in

3. Kennis over gezonde leefstijl neemt toe en wordt door de medische, private en publieke 

sector meer toegepast

B. Ziekteoverstijgende (onderzoeks)programma’s

4. Verhogen van het rendement/maatschappelijke impact van (onderzoeks)programma’s ten 

behoeve van genezing

5. Verhogen van het rendement/maatschappelijke impact van (onderzoeks)programma’s ten 

behoeve van kwaliteit van leven

6. Resultaten van onderzoeken komen ten goede aan de maatschappij en zijn toepasbaar 

voor eindgebruikers (patiënten, medische sector, bedrijven)
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Intern impactdomein

C. Krachtige vereniging/platform

7. Efficiënte besluitvorming

8. Hoogwaardige dienstverlening (aan de leden)

9. Impactvol platform om elkaar te versterken
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B. Ziekteoverstijgende (onderzoeks) 

programma’s

A. Gezonde leefstijl in  een 

gezonde omgeving

• Programma Gezonde Generatie

o Communicatie

o Allianties

o Weerbaarheid

• Nationale leefstijlagenda

• PPS algemene ontwikkelingen

• PPS Programma Immunologie

• PPS Programma Humane 

Meetmodellen, rondes I en II

• Doorontwikkeling en uitvoering nieuwe 

onderzoeksvisie 

• Oplevering Kennissynthese vermoeidheid

en mogelijke follow-up

• Aanpak kwaliteit van leven

C. Krachtige vereniging / 

platform

• Algemene Leden Vergadering

• Ondersteuning bestuur

• SGF dag

• Interne communicatie, waaronder SGF 

Bridge

• Externe corporate communicatie, waaronder

SGF website

• Lobby, waaronder voor onderzoeks- en

topsectorenbeleid en Transitie Proefdiervrije

Innovatie (TPI)

• Ondersteuning thema- en projectgroepen
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Onze inkomsten, bestedingen en vermogensbeheer

• De wijze van verwerving van inkomsten: Wij verwerven onze inkomsten via contributies van de 

leden (Gezondheidsfondsen), ontvangen bijdragen van de Stichting Loterijacties Volksgezondheid 

(SLV) en van participanten van de SLV, en via specifieke projectfinanciering door vermogensfondsen.

• Het beheer en de besteding van het vermogen van de instelling: De middelen van de SGF worden 

louter besteed ten gunste van het realiseren van de doelstellingen. Verantwoording van de 

middelenbesteding vindt plaats aan de algemene leden vergadering. Elk jaar vindt er een 

accountantscontrole plaats. De vereniging houdt een continuïteitsreserve aan die voldoende is voor 

een correcte afwikkeling van lopende verplichtingen. 
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