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Oprichting van de stichting was op 22 februari 2022 en eerste activiteiten zijn uitgevoerd, inclusief een 
afstemming met het voltallige bestuur en de Raad van Advies en de hoofdonderzoeker. Het vervolg 
vereist nu een beleidsplan, dat tevens ingezet zal worden voor de fondsenwerving. Dit beleidsplan is 
een aanpak op hoofdlijnen.

De doelstelling, ontleend aan de statuten van de stichting, wordt als volgt verwoord:

De Stichting heeft ten doel om in het kader van het algemeen belang in voorkomende 
gevallen te bevorderen, te toetsen en te bewaken dat bij het totstandkomen van 
besluitvorming omtrent, en uitvoering van, beleid, beleidsmaatregelen, wet- en regelgeving 
(hierna: “Beleidsvorming en Uitvoering”) van voor Nederland of de Europese Unie relevante 
overheden en bestuursorganen, overheidsinstanties, -instituties, -lichamen, publiekrechtelijke 
bedrijfsorganisaties, alsook instellingen, diensten en bedrijven die onder de 
verantwoordelijkheid van de hiervoor bedoelde bestuursorganen werkzaam zijn (hierna: 
“Relevante Entiteiten”), op het gebied van gezondheid, publieke gezondheid, daaronder mede 
begrepen welzijn, en gezondheidszorg, daaronder mede begrepen preventieve en curatieve 
gezondheidszorg (hierna: “Gezondheidszorg”), op zijn minst de toepasselijke formele en 
materiële beginselen van behoorlijk bestuur in acht worden genomen, en wel op een 
transparante, integere en met kwalitatieve en kwantitatieve meet- en telgegevens 
onderbouwde wijze, opdat alle maatschappelijke en individuele betrokken belangen worden 
meegewogen, tenminste in termen van effectiviteit en onzekerheden daaromtrent van beleid, 
beleidsmaatregelen, en wet- en regelgeving, alsmede overige daaraan verbonden risico’s en 
onzekerheden en kosten en baten, en voorts al hetgeen dat met een en ander rechtstreeks of 
zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin, 
alsmede het aanvaarden van erfstellingen onder het voorrecht van boedelbeschrijving en 
voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of 
daartoe bevorderlijk kan zijn.  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Activiteiten conform statuten (voorbeeld-activiteiten):

a. het in kaart brengen en delen van kennis omtrent de Relevante Entiteiten en hun  
onderlinge relaties, welke rol de Relevante Entiteiten spelen binnen de Gezondheidszorg en de 
Beleidsvorming en Uitvoering, welke gegevens de Relevante Entiteiten vastleggen, uitwisselen en 
of over beschikken met betrekking tot de Gezondheidszorg en de Beleidsvorming en Uitvoering. 

b. het entameren van relevant onderzoek, eventueel in samenwerking met de Relevante Entiteiten of 
andere organisaties;

c. het voorbereiden en uitwerken van plannen en voorstellen voor onderzoek en/of Beleidsvorming en 
Uitvoering gebaseerd op de best beschikbare wetenschap; 

d. het zo nodig deelnemen aan het maatschappelijke en politieke debat ter zake van 
Gezondheidszorg; 

e. het deelnemen aan alle andere besluitvormingsprocedures en andere procedures en processen, 
van welke aard dan ook, ter zake van Gezondheidszorg. 

f. het bevorderen van de belangen van alle huidige en toekomstige ingezetenen van Nederland ter 
zake van rationele, redelijke en gebalanceerde Beleidsvorming en Uitvoering op het gebied van 
Gezondheidszorg;

g. het ondernemen van alle andere activiteiten die (on)middellijk dienstig zijn aan de doeleinden, in 
de ruimste zin. 

De wijze van verwerving van inkomsten

Het bestuur zal activiteiten ondernemen om de initiële naamsbekendheid van de stichting te 
bevorderen. Vervolgens wordt op twee manieren getracht om donaties te verwerven:

- het gericht benaderen van personen en organisaties die uit ideële of praktische belangen de 
doelstellingen van de stichting ondersteunen;

- het opzetten van een zogeheten crowd-funding campagne, al of niet gekoppeld aan specifieke 
projecten die de stichting onderneemt.

Het beheer en de besteding van het vermogen

De basis voor de uitgaven en de relatie met de inkomsten zal risicomijdend worden uitgevoerd:

- projectverplichtingen worden aangegaan voorzover er budgettaire ruimte is;

- het vermogen wordt aangehouden op een rekening courant en de bestedingen worden opgevoerd 
(door nieuwe project-initiatieven) zodra het niet gebudgetteerde vermogen stijgt tot boven 
€20.000,-. 

- inzet op korte termijn prevaleert nadrukkelijk boven een vermogenspositie in toekomstige jaren;

- bij een voldoende solide vermogenspositie wordt een flexibel dienstverband voor onderzoeks- of 
projectmedewerkers overwogen om de continuïteit te waarborgen.
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