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Gezondheidsfondsen spelen steeds nadrukkelijker een rol binnen de
gezondheidszorg en de samenleving. Dit komt door de toegenomen
ambities, meer focus in het beleid en een sterkere positionering. Meer en
meer zijn fondsen ervan overtuigd dat ze niet ieder voor zich maar juist in
samenwerking met andere fondsen het beste presteren. Bovendien hebben
fondsen daarbij een brede maatschappelijke betrokkenheid nodig, ook al
roept hun werk soms discussie op in de samenleving. Vanuit die overtuiging
hebben de fondsen in 2010 de vereniging Samenwerkende GezondheidsFondsen (SGF) opgericht.
Met ‘Van Ambities naar Beter’ formuleert de SGF de tweede meerjarenstrategie
als vereniging. De voorganger ‘Samen voor goede en innovatieve zorg’ heeft
ons enorm geholpen een herkenbaar aanspreekpunt te worden voor vele partijen
bij de thema’s onderzoek, preventie, kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven.
Met de nieuwe meerjarenstrategie bouwen we hier de komende jaren op voort.
We leggen de lat hoger door onze visie op nog meer thema’s uit te dragen.
Het toenemend belang van gezondheidsfondsen voor de Nederlandse samenleving vereist dat we een meer leidende rol gaan spelen, waar nodig in
samenwerking met andere partijen.
Ik bedank alle SGF-leden voor hun bijdrage aan de inspirerende gesprekken
en bijeenkomsten waarin we deze nieuwe meerjarenstrategie formuleerden en
voor de goede sfeer waarin dat gebeurde. Ik eindig dit voorwoord daarom met trots
en optimisme; Trots op onze goede onderlinge samenwerking en optimistisch
dat we de ambities en plannen in deze nieuwe strategie zullen realiseren!
Tom Oostrom,
Voorzitter
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1. Inleiding
De vereniging Samenwerkende GezondheidsFondsen is een aanspreekpunt en
spreekbuis van de gezondheidsfondsen in Nederland geworden, niet alleen voor
de leden maar ook steeds meer voor beleidsmakers en politici in de zorgsector.
Deze status dankt de SGF onder meer aan de resultaten die de afgelopen jaren
behaald zijn op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, preventie, kwaliteit
van zorg en kwaliteit van leven.
In de komende beleidsperiode willen we de ambities van de SGF zo concreet
mogelijk maken. Daarom hebben we vier ambities met beoogde resultaten
geformuleerd. De ambities worden opgepakt door te installeren projectgroepen.
De thema’s Onderzoek en Voorlichting, die al vanaf het begin van de SGF
aandacht krijgen en een structureel karakter hebben, worden ondergebracht
in themagroepen. Daarnaast is in deze nieuwe meerjarenstrategie ook ruimte
voor actuele thema’s die om onze aandacht vragen.

wisselende politieke verhoudingen. Het bestuur zal de meerjarenstrategie
daarom uiterlijk 2016 evalueren en zo nodig aanpassen of vervangen.
Als de omstandigheden het vragen zal het bestuur de strategie in samenspraak
met de leden al eerder bijstellen.
‘Van Ambities naar Beter’ schetst eerst de positionering van de SGF en de
resultaten van de afgelopen beleidsperiode, om daarna de strategie voor de
komende jaren en de daarvoor benodigde structuur en werkwijze toe te lichten.

Anders dan de vorige meerjarenstrategie is ‘Van Ambities naar Beter’ niet voor
een periode van vier jaar vastgesteld. Het SGF-bestuur realiseert zich dat het steeds
moeilijker wordt om ver vooruit te kijken. De zorgsector verandert voortdurend
door nieuwe inzichten, de mogelijkheden die innovaties scheppen en voortdurend

4

Meerjarenstrategie SGF vanaf 2014

5

Van Ambities
naar Beter

2. Positionering

6

Meerjarenstrategie SGF vanaf 2014

7

Van Ambities
naar Beter

Context

Visie

De samenleving ondergaat grote veranderingen die onze gezondheidszorg
beïnvloeden. We leven steeds langer en daarmee ook meer jaren ongezond
of met een of meer chronische ziekten. Nieuwe technologieën vergroten het
behandelaanbod dat door burgers en patiënten ook beter gevonden wordt:
ze zijn mondiger en beter geïnformeerd. De komende jaren neemt de vraag
naar zorg dan ook toe.

In deze veranderende omstandigheden vinden gezondheidsfondsen het
hun verantwoordelijkheid om het debat over de volksgezondheid en de
toekomstige inrichting van ons zorgstelsel te beïnvloeden en bij te dragen
aan een gezonde samenleving.

Door deze ontwikkelingen stijgen de kosten van onze gezondheidszorg, absoluut
en in verhouding tot het Bruto Binnenlands Product (BBP). Het CPB voorspelt
een kostenstijging van 25% of 30% in 2040 (CPB 2013). Hiermee is de zorgsector
de snelst groeiende grote post op de overheidsbegroting. Ook leidt de groeiende
vraag naar zorg tot een groter tekort aan personeel.

Missie
De Vereniging Samenwerkende GezondheidsFondsen zet zich als agendasetter, aanjager
en verbinder in voor een samenleving waarin mensen gezonder leven, de best mogelijke
behandeling krijgen en optimaal participeren.
Deze missie ligt in het verlengde van de ambities van de individuele
gezondheidsfondsen. De SGF komt op voor haar leden en biedt hen een
platform voor onderlinge kennisuitwisseling.

Dit alles maakt het nodig om de verzorgingsstaat om te vormen tot een
maatschappij waarin we meer eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid
verwachten van burgers en patiënten. De overheid trekt zich ook op andere
terreinen terug en stelt minder geld beschikbaar voor medisch onderzoek.
Daardoor doen onderzoekers een groter beroep op gezondheidsfondsen.

8

Meerjarenstrategie SGF vanaf 2014

9

Van Ambities
naar Beter

3. Resultaten 2010-2013

10

Meerjarenstrategie SGF vanaf 2014

11

Van Ambities
naar Beter

De afgelopen beleidsperiode heeft de SGF de volgende
resultaten geboekt:
Selectieve preventie op de politieke agenda
In het visiedocument ‘Preventie met zorg’ bepleitte de SGF de integratie van
preventie in de Nederlandse gezondheidszorg. ‘Preventie met zorg’ heeft geholpen
om de financiering van selectieve preventie op de agenda van politici en beleidsmakers te krijgen.

Interne kennisbank subsidieverstrekking
De leden van de SGF hebben samen een kennisbank over subsidieverstrekking
ingericht.

Nationaal Programma Preventie gestart
De lobby van de SGF voor het identificeren, stimuleren en uitvoeren van (selectieve)
preventie met grote gezondheidswinst op de langere termijn is succesvol:
het Nationaal Programma Preventie dat dit jaar van start ging laat zien dat beleidsmakers het belang van vroegopsporing van hoogrisicogroepen zijn gaan inzien.

Rapport ‘Luister en Hoor’
De SGF financierde een onderzoek naar de plaats van gezondheid in de leefwereld
van autochtone ouders in de aandachtswijk Ondiep. De resultaten van het onderzoek door GG&GD Utrecht zijn vastgelegd in het rapport ‘Luister en hoor’.
GG&GD Utrecht gaat de aanbevelingen uit het onderzoek uitvoeren.

Subsidieprogramma Comorbiditeit
De SGF heeft kennis over de combinatie van ziekten en de behandeling
daarvan vergroot door samen met ZonMw onderzoek- en praktijkprojecten
over comorbiditeit te financieren binnen het programma diseasemanagement.
De samenwerking met ZonMw is door dit programma versterkt.

Toekomstvisie gezonde samenleving
De werkgroep Integrale Preventie heeft een visie ontwikkeld op een gezonde
samenleving in 2040 en de rol die gezondheidsfondsen daarin willen vervullen.

Subsidieregeling LSH Impulse Call
De Subsidieregeling Life Science & Health (LSH) stimuleert het beschikbaar
maken van nieuwe medische innovaties om daarmee de zorg te verbeteren en
kosten te besparen. De SGF heeft deze publiek-private samenwerking opgezet
met het ministerie van EZ, de Technologische Topinstituten en de regiegroep Life
Science & Health (LSH). Zo hebben we een sterke positie gekregen binnen de
LSH-sector. De inleg van gezondheidsfondsen in projecten binnen deze subsidieregeling wordt verdrievoudigd door bijdragen van de partners, in de vorm van
cash of in kind (waarbij ze bijdragen door eigen onderzoekers in te zetten of
hun faciliteiten ter beschikking te stellen).
Stimuleren van implementatie van onderzoek
De werkgroep Translationeel Onderzoek heeft de knelpunten in de vertaling van
preklinisch naar klinisch onderzoek in beeld gebracht. Ook heeft de SGF zich
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door onder meer lobby sterk gemaakt om dit translationeel onderzoek te stimuleren,
waardoor innovatieve diagnostiek en behandelingen sneller beschikbaar zijn voor
de patiënt. Dit heeft geleid tot het Programma Translationeel Onderzoek dat we
samen met ZonMw financieren.
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Kwaliteit van zorg vanuit patiëntenperspectief
De SGF heeft zeven uitgangspunten geformuleerd voor kwaliteit van zorg vanuit
het patiëntenperspectief en een standpunt over medicijnvergoeding ingenomen.
Orgaandonatie op de kaart gezet
Met het position paper over orgaandonatie en een lobby heeft de SGF het debat
aangezwengeld over het tekort aan orgaandonoren en het belang van nieuwe
wetgeving om dat tekort op te heffen.
Routekaart Zelfmanagement
Zelfmanagement of zelfzorg betekent dat mensen adequaat omgaan met de
symptomen, behandeling en gevolgen van hun ziekte of beperkingen en daarbij
horende leefstijlaanpassingen. De SGF heeft een routekaart en plan van aanpak
ontwikkeld voor een succesvolle toepassing van zelfmanagement in Nederland.
Daarmee kunnen mensen zelf de regie nemen over hun behandeling.
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De afgelopen beleidsperiode heeft de SGF zich doelen gesteld op vier beleidsterreinen: onderzoek, preventie, kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven.
Deze indeling heeft de SGF geholpen om voor zowel de leden als externe partijen
duidelijk te maken waar de SGF voor staat. Tegelijkertijd bleek dat de vier
beleidsterreinen op zich nog onvoldoende richting gaven aan de ambities van
de SGF. De leden hebben daarom bepleit om voortaan ambities te formuleren
met zo concreet mogelijk na te streven resultaten. Daarnaast zijn er thema’s
waarvoor we ons langdurig willen inzetten zoals onderzoek en voorlichting.
Hieraan werken we al sinds de start van de SGF samen en het zijn thema’s die
ook voor elk van de leden bepalend zijn. Vanwege de actievere rol van de SGF
in het krachtenveld in de gezondheidszorg krijgen we steeds meer te maken
met actuele thema’s die tijdelijk onze aandacht vragen. Doordat de actualiteit
het vraagt (bijvoorbeeld als gezondheidsfondsen in het nieuws komen)
of omdat er sprake is van een eindige doelstelling zoals bij het thema orgaandonatie. In de opzet van deze nieuwe meerjarenstrategie is daarom gekozen
voor een driedeling in ambities, structurele thema’s en actuele thema’s.

4.1 Ambities
De SGF wil zich de komende jaren richten op vier ambities:
1. beïnvloeden van het maatschappelijk debat over de zorg
2. een bepalende rol vervullen binnen het Nederlandse onderzoeksen innovatiebeleid op het gebied van gezondheid en ziekte

Ambitie 1: beïnvloeden van het maatschappelijk debat over de zorg
De snel groeiende kosten van het Nederlandse zorgsysteem zetten de
betaalbaarheid van de gezondheidszorg onder druk. Dit betekent dat er keuzes
moeten worden gemaakt waar burgers en patiënten de gevolgen van zullen
merken. Het verkleinen van het basispakket en de transitie van de AWBZ naar
de Wmo zijn hier de eerste voorbeelden van. Deze en toekomstige ingrepen
raken ook de doelgroepen van de SGF-leden. Wanneer we deelnemen aan het
debat is de positie van de patiënt voor ons dan ook het uitgangspunt. De SGF
wil helder krijgen welke rol gezondheidsfondsen kunnen vervullen in deze
veranderende omgeving en hoe we alle partijen in het gezondheidsveld kunnen
stimuleren om de zorg verder te verbeteren ondanks de beperkingen die nu
al hun intrede doen.

Beoogde resultaten
• Geactualiseerde visie op de toekomst van de zorg, op basis van eerdere
documenten en waar mogelijk in samenwerking met anderen (zoals de
partners van de Agenda van de Zorg).
• Vermindering van sociaal economische gezondheidsverschillen (SEGV),
staat op de politieke agenda.
• In de visie is duidelijk welke rol gezondheidsfondsen willen vervullen om de
gewenste betere zorg te realiseren, als individuele fondsen en als vereniging.

3. de patiënt een stem geven in onderzoek, beleid en kwaliteit van zorg
4. samen werken aan een gezonde samenleving
Deze ambities kunnen niet los van elkaar worden gezien. Als we ons willen
inzetten voor een gezonde samenleving moeten we ook het maatschappelijk
debat over de zorg beïnvloeden. En om de patiënt een stem te geven bij het
onderzoek, moeten we dat meenemen in onze rol binnen het onderzoeks- en
innovatiebeleid. Daarom staan we een integrale aanpak van de ambities voor.
De projectgroepen die werken aan het verwezenlijken van een ambitie moeten
oog houden voor het geheel.

16

Meerjarenstrategie SGF vanaf 2014

Ambitie 2: een bepalende rol vervullen binnen het onderzoeksen innovatiebeleid
Het snel en breed toepassen van (nieuwe) kennis in de zorgpraktijk draagt bij
aan een goede en doelmatige gezondheidszorg. En dat helpt bij de opgaven
waarvoor de Nederlandse gezondheidszorg wordt gesteld. Niet alle kennis
wordt vanzelfsprekend geïmplementeerd, zelfs niet als dat duidelijk voordelen
heeft vergeleken met de huidige praktijk. Dat komt door gaten in de onderzoeksen innovatieketen. Implementatieonderzoek zoals het Programma Translationeel
Onderzoek kan een deel van die gaten dichten. Maar er zijn nog andere problemen
die verhinderen dat onderzoeksresultaten en innovaties bij de patiënt komen.
De inkomsten van gezondheidsfondsen lopen terug, waardoor fondsen minder
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geld aan onderzoek kunnen uitgeven. We moeten daarom ons geld efficiënt
inzetten en nieuwe geldstromen aanboren, in Nederland en de EU. Als belangrijke
financier willen we een bepalende rol spelen in het onderzoeks- en innovatiebeleid.
De themagroep Onderzoek wordt nadrukkelijk betrokken bij de ambitie om het
belang van onderzoek voor Nederland en de patiënt zichtbaar maken.

Beoogde resultaten
• De onderzoeks- en innovatieketen (from bench to bed) is in kaart gebracht,
met de factoren die de vertaling van onderzoek naar patiënt belemmeren.
• Er is zicht op financieringsmogelijkheden binnen en buiten Nederland
(zoals Horizon 2020).
• Er is een visie geformuleerd op de toekomst van onderzoek en innovatie
in Nederland. Ook wordt duidelijk welke rol gezondheidsfondsen daarbij
kunnen vervullen. Hierin werkt de SGF samen met organisaties als
ZonMw, NWO, NFU, STZ en KNAW en overlegorganen als de Regiegroep
Life Science & Health.
• De SGF draagt die visie uit in overlegorganen en gebruikt het als richtsnoer
om het onderzoeks- en innovatiebeleid in Nederland vorm te geven.

Ambitie 3: de stem van de patiënt laten horen in onderzoek,
beleid en kwaliteit van zorg
Gereguleerde marktwerking in de zorg is in 2006 onder meer geïntroduceerd
om aanbodgestuurde zorg om te zetten in vraaggestuurde zorg. De vraag en
behoeften van de patiënt moesten leidend worden in de zorgverlening, doordat
patiënten een rol zouden krijgen in de besluitvorming en uitvoering van de zorg.
Ruim zeven jaar later blijkt dat patiënten onvoldoende (kunnen) participeren in
de zorg en research, hoewel ze dit wel graag willen. Hierdoor krijgen individuele
patiënten niet de zorg en behandeling die aansluit bij hun persoonlijke situatie
en voorkeuren. Maar het is ook een maatschappelijk probleem, omdat het gebrek
aan participatie ondoelmatige zorg in de hand werkt (RvZ, 2013). Het is essentieel
dat de patiënt die dat wil en kan de regie neemt over de eigen behandeling.
Dit vereist dat patiënten en zorgverleners als partners werken. De gezondheidsfondsen willen patiënten een stem geven in onderzoek, beleid en kwaliteit.
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Beoogde resultaten
• Onder de leden is geïnventariseerd hoe de relatie met patiëntenverenigingen
is georganiseerd en welke visie er is op patiëntenparticipatie en samenwerking met patiëntenorganisaties bij onderzoek maar ook bij beleid en
kwaliteit van de zorg.
• De leden van de SGF geven samen met patiëntenorganisaties de patiënt een
stem in het eigen onderzoek en beleid.
• De gezondheidsfondsen dragen - individueel en als vereniging - het belang
van patiëntenparticipatie uit in onderzoek, beleid en kwaliteit uit naar
andere partijen in de zorg.

Ambitie 4: samen werken aan een gezonde samenleving
In 2013 heeft de SGF beschreven hoe de gezonde samenleving er in 2040
uitziet en welke rol de gezondheidsfondsen daarin vervullen. Een van de conclusies
van deze toekomstvisie is dat gezondheidsfondsen op twee manieren een
belangrijke rol kunnen spelen:
• Gezondheidsfondsen zorgen ervoor dat chronische ziekten vroeg worden
opgespoord.
• Gezondheidsfondsen stellen het thema gezondheid aan de orde binnen
domeinen als onderwijs, arbeid, voeding en bewegen en leefomgeving.
Aandacht voor het vroegtijdig opsporen en behandelen van chronische ziekten
(selectieve preventie) is in Nederland nog lang niet vanzelfsprekend. Veel chronische
ziekten vormen een grote bedreiging voor de gezondheid en kwaliteit van leven
van Nederlanders. Vroegtijdig opsporen en behandelen van deze ziekten kan
de ziektelast beperken of uitstellen. En daarmee ook de kosten van de gezondheidszorg in Nederland verminderen.
De laatste jaren zijn er diverse wetenschappelijk onderbouwde initiatieven
genomen om mensen met een verhoogd risico op chronische ziekten op te
sporen. Een goed voorbeeld hiervan is het PreventieConsult, een initiatief van
gezondheidsfondsen en beroepsverenigingen van huisartsen en bedrijfsartsen.
Uit onderzoek blijkt dat deze vorm van selectieve preventie goed toegepast kan
worden in de eerste lijn en in de bedrijfsgeneeskunde. De SGF pleit al jaren voor
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de financiering en organisatie van selectieve preventie. Met het opnemen van
het PreventieConsult in het Nationaal Programma Preventie is de verwezenlijking
van dit doel een stap dichterbij gekomen.

Beoogde resultaten:
• De lobbyacties van de SGF hebben het debat over gezondheid en het
bevorderen van een gezonde leefstijl gestimuleerd bij de industrie,
werkgeversorganisaties, gemeenten en het onderwijs.
• Vroegopsporing van mensen met een hoog risico goed is georganiseerd en
gefinancierd. Dat geldt met name voor het PreventieConsult, dat bovendien
is uitgebreid met andere ziektebeelden.

Voorlichting
De themagroep Voorlichting ondersteunt de fondsen bij de ontwikkeling van
kennis en kunde op het gebied van voorlichting en het vergroten van het eigen
netwerk. De themagroep zorgt ook voor uitwisseling van kennis op fondsoverstijgende thema’s als social media bij gezondheidsvoorlichting, taal en gezondheid,
de registratie van informatielijnen voor managementinformatie, e-health en de
kaders en grenzen van voorlichting. Hiermee kunnen fondsen hun doelgroepen
goed en efficiënt voorlichten.
Beoogde resultaten:

• De kennis en deskundigheid van leden van de themagroep is versterkt door
de organisatie van vier bijeenkomsten per jaar.

• De deskundigheid en het netwerk van voorlichters is vergroot door een
workshop of minisymposium.

4.2 Structurele thema’s

• De vaardigheden van voorlichters zijn verder ontwikkeld door trainingen.

Wetenschappelijk onderzoek
In de themagroep Wetenschappelijk Onderzoek zijn alle SGF-fondsen vertegenwoordigd. De fondsen hebben veel behoefte aan een platform om kennis uit
te wisselen. Daarnaast wordt door veel instanties een beroep gedaan op deze
themagroep voor overleg of participatie in overlegorganen.
De themagroep zet projecten op over de volgende onderwerpen:
• efficiëntere organisatie van onderzoek. Hieronder valt ook het proefdierbeleid.

4.3 Actuele thema’s
Leden van de SGF hebben de behoefte om ook samen te werken aan actuele thema’s
die binnen een beperkt tijdsbestek kunnen worden behandeld, zoals het vertrouwen
in gezondheidsfondsen, orgaandonatie, verkiezingen, de miljoenennota,
de publicatie van belangrijke rapporten of andere politieke of maatschappelijke issues.

Het standpunt van de SGF wordt aangepast aan breed gedragen nieuwe
inzichten.
• comorbiditeit en andere relevante onderwerpen waaraan de SGF met
ZonMw kan samenwerken in programma’s.
• publiek-private samenwerking. Er komt in 2014 een vervolg op de LSH
Impulse Call. Dit draagt bij aan een grotere betrokkenheid van gezondheidsfondsen bij het onderzoeks- en innovatiebeleid in Nederland en stimuleert
meer publiek-private samenwerking. Daarnaast zoekt de SGF naar mogelijkheden om het internationale speelveld beter te benutten. Ten slotte besteedt
de themagroep Wetenschappelijk Onderzoek aandacht aan valorisatie en
het beoordelen van onderzoekssystematiek.
Wanneer de themagroep kennis opdoet die ook voor andere leden van de SGF
van belang is, wordt die gedeeld in de SGF Academy.
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Organigram

Lobbyteam
ALV
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Lobbyteam

Ambities

Bestuur SGF

SGF
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Structurele
activiteiten

Actualiteiten

Als het bestuur, een projectgroep of themagroep vindt dat er lobbyactiviteiten
nodig zijn om een doelstelling te bereiken, wordt het lobbyteam ingeschakeld.
Het lobbyteam is samengesteld uit PA-adviseurs van SGF-leden en heeft als taak
de project- en themagroepen waar nodig in hun lobby te ondersteunen. De projectof themagroep bereidt de inhoudelijke standpunten voor en legt een ondersteuningsvraag voor aan het lobbyteam. Bij grote projecten zal een lid van het lobbyteam
de project- of themagroep versterken om voor goede afstemming te zorgen.
Het lobbyteam adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd over op te zetten
lobbyactiviteiten (bijvoorbeeld rond verkiezingen). Ook zorgt het lobbyteam
voor afstemming met de individuele fondsen en externe partijen.

Het bureau
Het bureau ondersteunt het bestuur, de project- en themagroepen en het
lobbyteam inhoudelijk en procesmatig. Ook is het bureau medeorganisator
van activiteiten van de SGF Academy en zorgt het voor de verbinding tussen
de verschillende onderdelen en ambities van de SGF.

Algemene Ledenvergadering en bestuur
De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan van de vereniging. De ALV
geeft goedkeuring aan de meerjarenstrategie, de jaarplannen en –begrotingen,
en ziet toe op de realisatie ervan. Tijdens de halfjaarlijkse ledenvergaderingen
wordt de voortgang van het jaarplan en de projectplannen besproken. Het bestuur

SGF Academy

stelt jaarlijks op basis van de meerjarenstrategie een jaarplan vast met concrete
doelstellingen en resultaten. Het SGF-bestuur stuurt het bureau, de project- en
themagroepen en het lobbyteam aan bij de uitvoering van het jaarplan.

ingezet om de ambities en plannen op strategisch en operationeel niveau te
bereiken. De SGF Academy is ook een middel om de SGF meer bekendheid te
geven onder de medewerkers van de twintig leden. De project- en themagroepen
dragen onderwerpen voor een Academybijeenkomst aan en organiseren die
bijeenkomst samen met het bureau.

Projectgroepen en themagroepen
In de samenstelling van projectgroepen en themagroepen streeft de SGF naar
een brede vertegenwoordiging van kennis en expertise. Zo kunnen naast
medewerkers van de SGF-leden ook externe professionals uitgenodigd worden,
bijvoorbeeld in de voorzittersfunctie. Projectgroepen dienen op basis van
de ambities en de actualiteit projectplannen in, die door het bestuur worden
beoordeeld. Eventueel kan een project worden opgedeeld in deelprojecten.
Afgezien van de voorzitter is elk bestuurslid verantwoordelijk voor een van de
vier ambities. Als er meer projecten werken aan dezelfde ambitie, overleggen
de betreffende projectgroepen onderling om de voortgang en afstemming te
bewaken. De projectgroepen en themagroepen bepalen zelf hoe en wanneer dit
overleg plaatsvindt en koppelen de voortgang terug aan het bestuur.
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Tijdens de vorige beleidsperiode is de SGF Academy opgericht. De naam
suggereert een instituut, maar het is de overkoepelende titel voor bijeenkomsten
om kennis te delen. De SGF Academy wordt als integraal onderdeel van de SGF

Eenmaal per jaar wordt binnen de Academy een bijeenkomst georganiseerd
waarin behalve kennisdeling ook de ontmoeting tussen medewerkers centraal
staat. Medewerkers die elkaar niet (meer) in commissies ontmoeten krijgen zo
de gelegenheid hun contacten te onderhouden.
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Van Ambities
naar Beter

Typen activiteiten
Tijdens de ledenraadpleging is besloten dat de SGF zich kan bedienen van vier
typen activiteiten of middelen. Bij de uitwerking van de ambities en thema’s geeft
de SGF aan welke middelen de vereniging wanneer gebruikt.

Middelen

Onderling
kennis delen

Debat en
dialoog

Visie
formulieren

Lobby

Ambities
Beïnvloeden van het
maatschappelijk debat
over de zorg
Een bepalende rol vervullen
binnen het onderzoeksen innovatiebeleid
De stem van de patiënt
laten horen in onderzoek,
beleid en kwaliteit van zorg
Samen werken aan een
gezonde samenleving
Structurele Thema’s
Wetenschappelijk onderzoek
Voorlichting
Actuele Thema’s

Nieuwe media
Om contacten en kennisdeling tussen medewerkers van de fondsen te bevorderen
zal de SGF de mogelijkheden verkennen die bijvoorbeeld Google Hangouts,
Yammer en Skype bieden. Deze nieuwe media kunnen een aanvulling bieden
op de SGF Academy.

Financieel kader
Net als de afgelopen tijd werkt de SGF de komende periode met een jaarlijks
budget van 270.000 euro. In bijzondere gevallen of voor bijzondere projecten
of acties wordt de leden zo nodig om extra investeringen gevraagd.
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