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Beleidsplan Stichting DiabetesPlus 
 
1. Inleiding 
 
Dit is het beleidsplan 2022-2023 van DiabetesPlus (hierna ook wel: de stichting). In het 
beleidsplan legt het bestuur van de stichting haar (actuele) beleid vast. 
 
‘Van Zonder Suiker naar DiabetesPlus’ 
 
Cas de Heus is de drijvende kracht achter de stichting. DiabetesPlus is het geesteskind 
van Cas, geboren uit zijn ‘Zonder-Suikerplan’ dat dateert uit 2006. Al snel nadat bij Cas 
type 1 diabetes werd vastgesteld, ontwikkelde hij ideeën over hoe de ‘diabeteswereld’ 
eruit zou moeten zien. Deze ideeën mondden uit in zijn ‘ZonderSuiker-plan’. Het plan 
heeft jarenlang op een zolderplank gelegen. Totdat… 
 
Met de komst van Loes Heijmans en Wietske Wits – ook beiden ‘gezegend’ met diabetes 
type 1 – werd het stof van Cas’ plan geblazen en heeft het meer vorm gekregen. Dat 
heeft er uiteindelijk toe geleid dat op 17 september 2020 de stichting: Stichting 
ZonderSuiker is opgericht. Dat was de oorspronkelijke (werk)naam van de stichting. Op 
15 maart jl. is de naam van de stichting gewijzigd in: Stichting DiabetesPlus. Waarom?  
Nou hierom: ‘De why, dat zijn wij’! We delen niet alleen de diagnose type 1 diabetes, 
maar ook de drive om het verschil met en voor elkaar te maken. We streven naar een 
betere kwaliteit van leven voor mensen met type 1 diabetes en voor iedereen die ermee 
in aanraking is of komt. En een betere samenwerking met alle schillen daaromheen zoals 
zorgverzekeraars, aanbieders van hulpmiddelen en andere organisaties met wie het 
belang kunnen versterken. Wij, mensen met type 1 diabetes. Wij werken samen. Voor 
iedereen met type 1 diabetes. Wij verbinden. Dat doet DiabetesPlus! Dat ís de plus van 
DiabetesPlus. 
 
Om onze doelstelling te verwezenlijken, zal DiabetesPlus (naar buiten toe zoveel mogelijk 
gecommuniceerd als Diabetes+) de daarvoor noodzakelijke (financiële) middelen 
genereren via donateurs, sponsoren en/of geldschieters. Ook zal zij teneinde haar doel 
te bereiken samenwerken met derden. Denk daarbij aan de ketenpartners in 
diabetesland: farmaceuten, producenten van diabetische hulpmiddelen, distributeurs, 
zorgverleners, zorgverzekeraars en (aanverwante) (goede-doelen-)organisaties. 
 
Het beleidsplan is een vereiste voor de verkrijging van de ANBI-status (Algemeen Nut 
Beogende Instelling). De ANBI-status is op 1 juni 2020 aangevraagd. Op [……] heeft 
DiabetesPlus de ANBI-status verkregen. 
 
De ANBI-status heeft als voordeel dat donaties/giften of makingen die organisaties en 
particulieren aan DiabetesPlus doen in beginsel fiscaal aftrekbaar zijn. En DiabetesPlus 
hoeft ter zake geen schenk- of erfbelasting af te dragen. 
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Ons beleidsplan geeft inzicht in: 
 

- De stichting (2) 
- Ontstaan van de stichting (2.1) 
- Missie en Visie (2.2) 
- Strategie van de stichting: kernwaarden (2.3) 
- Statutaire doelomschrijving en afwezigheid winstoogmerk (2.3.1) 
- Bestemming (batig) liquidatiesaldo (2.3.2) 
- Beleid van de stichting (3) 
- Werkzaamheden (3.1) 
- Werving en beheer van gelden (3.2) 
- Beheerskosten (3.3) 
- Vermogen van de stichting (3.4) 
- Bestedingsbeleid (3.5) 
- Beschikken over het vermogen van de stichting (3.6) 
- Overige (4) 
- Beloningsbeleid (4.1) 
- Beschrijving administratieve organisatie (4.2) 
- Publicatie (4.3) 
- Bijlagen: statuten, uittreksel Kamer van Koophandel. 

 
Juni 2021, 
 
Namens het bestuur van DiabetesPlus, 
 
 
 
 
Cas de Heus 
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2. De stichting 
 
2.1 Ontstaan 
 
‘Hoe de reis begon ...’  
  
Alles begint met een plan. In dit geval een plan dat al 14 jaar bij Cas op de zolderplank 
lag. Het duurde even… en dan is daar opeens het moment dat het plan wordt 
verwezenlijkt. 
 
Het begon allemaal eind 2019 met het volgende LinkedIn-berichtje van Cas aan Loes: 
 
‘Hi Loes! Ik heb een idee. Een heel goed idee! Het ligt eigenlijk al vanaf mijn diagnose, 14 
jaar geleden, op de plank maar is nu geëvolueerd tot een idee 2.0 dat het verschil kan 
maken voor heel veel diabetici en dus wat ik wil gaan opzetten. De tijd is rijp. En ik zou 
dat idee erg graag eens met jou bespreken. Ik zie namelijk een onwijze sterke match om 
dit gezamenlijk op te zetten, verder te brengen om ook daarin het leven van diabetici 
weer een stuk te vergemakkelijken." Het antwoord liet niet lang op zich wachten: "Hoi 
Cas, je weet me wel nieuwsgierig te maken zeg :-) Maar dat is goed! Ik sta altijd open 
voor nieuwe ideeën!’ 
 
Loes zorgde weer voor de link met Diabeter. Diabeter levert gespecialiseerde 
diabeteszorg voor iedereen met type 1 diabetes. Wietske Wits (en Henk-Jan Aanstoot) – 
werkzaam bij Diabeter –  liep(en) daar met soortgelijke dromen rond. Vanaf het eerste 
contact op 10 februari 2020 ging het vol gas vooruit. Aanverwante organisaties (zoals het 
Diabetes Fonds, de Diabetesvereniging Nederland, Amsterdam UMC, Stichting Don, de 
Bas van de Goor Foundation) en commerciële partijen in diabetesland maakten wij 
deelgenoot van ons plan. Omdat wij vinden dat het nu eenmaal beter is om dingen 
samen te doen. In de ‘Diabetes Podcast’ van Loes (https://spoti.fi/3vMbiLX) spraken we 
voor het eerst openlijk over DiabetesPlus en niet veel later meldden mensen met type 1 
uit de diabetes-community zich massaal aan om vrijwilliger te worden.  
 
DiabetesPlus krijgt steeds meer vorm. In samenwerking met het Diabetes Fonds is al een 
landelijk marktonderzoek verricht. En wekelijks worden grote stappen gezet, belangrijke 
contacten gelegd. We delen niet enkel de diagnose type 1 diabetes, maar ook een 
enorme drive om het verschil te maken voor iedereen met type 1 diabetes. We zijn een 
team dat elkaar fantastisch aanvult. Samen maken we deze spannende, avontuurlijke 
en bovenal noodzakelijke reis. Inmiddels ‘reizen’ er ook meer dan 50 vrijwilligers mee. 
Onze achterban groeit met de dag! 
 
2.2 Missie en Visie 
 
Missie 
 
‘Waar staan we voor’ 
 
DiabetesPlus streeft naar een betere kwaliteit van leven voor mensen met type 1 
diabetes en alle schillen eromheen. En we doen het samen.  
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Door middel van innerlijke (wils)kracht, persoonlijke benadering, met enthousiasme, 
eerlijk en transparantie. Gretig, dat zijn wij. Dat is DiabetesPlus. We zijn 100% type 1.  
 
Visie 
 
‘Waar gaan we voor, wat moet de toekomst brengen’ 
 
De verbetering van de kwaliteit van leven van de patiënt met type 1 diabetes. Hoe doe 
je dat? Leven met T1D is bepaald geen sinecure.  
 
DiabetesPlus streeft ernaar om – uiteindelijk – alle ‘ketenpartners’ (stakeholders) in 
diabetesland met elkaar verbinden. Zij wil niet alleen de type 1 diabetespatiënten met 
elkaar verbinden, maar daarbij ook de zorgverleners, de leveranciers/producenten van 
(diabetische) hulpmiddelen, de farmaceutische industrie en de zorgverzekeraars 
betrekken. DiabetesPlus tracht dit te doen door het stichten van een – centraal – digitaal 
en interactief platform vóór en voor een groot deel ook dóór type 1 diabetespatiënten. 
Alles wat relevant is op één plek. Het platform wil o.m. voorzien in voorlichting/educatie, 
(het creëren van) diabetes-awereness, patiënt-tot-patiëntcommunicatie en patiënt-tot-
zorgcommunicatie. Dat kan bijv. middels een online-vraagbaak, webinars, workshops, 
video’s, animaties, nieuwsbrieven en nog veel meer. 
 
2.3 Strategie 
 
Kernwaarden van de stichting 
 
- Statutaire doelomschrijving en afwezigheid winstoogmerk (2.3.1) 
- Bestemming liquidatiesaldo (2.3.2) 
 
2.3.1 Statutaire doelomschrijving en afwezigheid winstoogmerk 
 
De statutaire doelomschrijving van de stichting evenals de afwezigheid van een 
winstoogmerk blijken uit art. 2 van de statuten van de stichting. Dit artikel luidt als volgt: 
 
 Artikel 2 - Doel 
  
 1. De stichting heeft als doel: 
  - het verbeteren van de kwaliteit van leven van diabetes type 1 patiënten; 
  - het creëren van een centrale plaats waar informatie op het gebied van 

diabetes type 1 kan worden gedeeld; 
  - het faciliteren van communicatie tussen patiënten, zorgmedewerkers en 

andere belanghebbenden op het gebied van diabetes type 1; 
   en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk 

kan zijn. 
   Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen 

die deel uitmaken van organen van de stichting.  
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2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: 
  - het opzetten van een digitaal interactief voorlichtings-, educatie- en 

kennisplatform; 
  - het voorzien in voorlichting, educatie en kennisdeling op het gebied van 

diabetes type 1.  
 3. De stichting beoogt het algemeen nut. 
 4. De stichting heeft geen winstoogmerk. 
 
Dat de stichting geen winstoogmerk kent, betekent niet dat zij geen winst mag maken. 
Indien en voor zover zij winst behaalt, zal deze uitsluitend worden aangewend ter 
verwezenlijking van haar statutaire doel(en).   
 
2.3.2 Bestemming (batig) liquidatiesaldo 
 
Uit art. 12 lid 2 van de statuten van de stichting blijkt dat – na ontbinding van de stichting 
– een batig liquidatiesaldo zal worden besteed ten behoeve van een 
goededoelenstichting met een soortgelijke (statutaire) doelomschrijving. Het artikel luidt 
als volgt: 
 

Artikel 12 - Ontbinding en vereffening  
 
 2. Het bestuur stelt bij zijn besluit tot ontbinding de bestemming vast van een eventueel 

batig saldo. 
  Het batig saldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende 

instelling met een gelijksoortige doelstelling. 
 
3. Beleid 
 
3.1. Werkzaamheden 
 
DiabetesPlus draait thans de volgende (deel)projecten: 
  
Diabetes+ PompBuddy: 
 
Als iemand met type 1 diabetes overstapt van pen- naar pomptherapie of wanneer er 
van insulinepomp mag worden gewisseld, rijzen er veel vragen. Met deze vragen kan die 
persoon dan terecht bij een ervaren pompgebruiker, de zgn. ‘PompBuddy’. Voor een 
bepaalde periode kan deze persoon dan alle vragen aan zijn PompBuddy stellen die voor 
hem in de praktijk van belang zijn. Om de juiste keuze te maken of sneller alle ‘in’s en out’s’ 
van de betreffende pomp te leren kennen. En om zo dus sneller doelen te kunnen 
behalen. Zo blijft er meer tijd over voor (andere) leuke dingen. Dát is PompBuddy in het 
kort.  
 
https://www.diabetesplus.nl/pompbuddy/. 
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Diabetes+ Academy: 
 
‘Diabetes+ Academy’ streeft naar  verbetering en vernieuwing van diabeteseducatie. De 
focus ligt daarbij op patiënt-tot-patiëntcommunicatie (‘peer-education’), waarbij  
 
gelijkgestemden van elkaar leren. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat ‘peer-support’ 
sneller doelen realiseert en daarmee de zorgkosten op (lange) termijn vermindert. Hierbij 
wordt ook de zorg-tot-patiëntcommunicatie betrokken. Op deze wijze kan basale 
informatie uit het ‘zorgspreekuur’ worden gebruikt en ook worden verwezen naar 
animaties en video’s die laagdrempelig zijn en een brede doelgroep aanspreken (in de 
diversiteit van type 1 diabetes). Het staat daarmee los van afkomst, gender, leeftijd, 
knowhow of behoefte. Diabetes+ Academy is er voor iedereen, altijd. 
 
https://www.diabetesplus.nl/academy/. 

Diabetes+ Box: 

De Diabetes+ Box is er voor jonge mensen die zojuist zijn gediagnosticeerd met type 1 
diabetes. De wereld staat dan op zijn kop. De box maakt dan wegwijs in de wereld van 
type 1 diabetes. Met natuurlijk een verwijzing naar de plekjes met praktische informatie  
over type 1 diabetes (zie ook Diabetes+ Academy) en – vooral ook – aandacht voor alles 
wat nog meer om de hoek komt kijken bij type 1 diabetes. Zoals podcast-afleveringen van 
en over mensen met type 1 diabetes, in diverse leeftijdscategorieën. Om je een gevoel 
van herkenning te geven. Met tips over hoe diabetes type 1 bespreekbaar kunt maken bij 
familie, vrienden, collega’s. De diagnose type 1 diabetes heeft enorm veel impact op het 
leven. De box is een middel om te laten zien dat DiabetesPlus er voor iedereen met type 
1 diabetes is, om te laten zien wat er – ondanks de diagnose – allemaal nog wél kan. 
Samengesteld voor en door mensen met type 1 diabetes. De box bevat ook cadeautjes 
en kortingsbonnen om het leven met type 1 diabetes nét wat aangenamer te maken. 
Boeken geselecteerd per doelgroep, hypofood, gezonde snacks, stickers voor de 
glucosesensor en een leuk tasje voor diabetesspullen. 

https://www.diabetesplus.nl/de-box/.  

Retraite-pilot: 

DiabetesPlus werkt ook aan een retraite-weekend: een weekend voor mensen met type 
1 diabetes met meditatie en ‘mindfulness’. 

En voorts: 
 
- DiabetesPlus heeft ook een eigen website (www.diabetesplus.nl). DiabetesPlus werkt 

permanent aan haar online uitvalsbasis (website, platform) als plaats voor iedereen 
met type 1 diabetes om te kunnen landen. Voor, door en over mensen met type 1 
diabetes. Want de ‘the why’ dat zijn wij. En is dat uniek en is actief op social media.  

 
- We hebben een eigen Facebook-account, YouTube-kanaal, Spotify-kanaal, 

Instagram-account en LinkedIn-pagina.  
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Daarop publiceren we over belangrijke diabetesgerelateerde zaken en doen we aan 

‘patient-empowerment’. We delen bijv.  échte verhalen waaruit veel (h)erkenning kan 
worden gehaald. Verhalen van mensen met type 1 diabetes, verhalen van partners 
van iemand met type 1 diabetes of van ouders met een kind met type 1 diabetes. Zo 
kan men van elkaar leren (‘peer-support’); 

 
- Ter verwezenlijking van ons statutaire doel werken wij ook samen met o.m. 

farmaceuten, producenten van diabetische hulpmiddelen, zorgverleners, 
zorgverzekeraars en andere goededoelenstichtingen in diabetesland. Hierdoor 
ontstaan weer extra kansen. Van elke kans wordt bekeken of deze bijdraagt aan het 
realiseren van de doelstellingen van de stichting en of de daarmee gepaard gaande 
inspanningen/kosten in verhouding staan tot die bijdrage. 

  
3.2 Werving en beheer van gelden 
  
Om kapitaal te verwerven ter verwezenlijking van ons statutaire doel moeten wij onszelf 
goed in de kijker spelen bij potentiële gulle gevers, sponsoren en anderen die op enigerlei 
wijze hieraan zouden kunnen en willen bijdragen. 
  
DiabetesPlus zal daarom gelden werven door middel van: 
  
- Sponsering (3.2.1); 
- Donaties/giften (3.2.2); 
- Subsidies (3.2.3); en 
- (Overige) werving van fondsen (3.2.4). 
  
3.2.1 Sponsoring 
 
DiabetesPlus tracht overeenkomsten te sluiten met sponsoren. Deze overeenkomsten 
kenmerken zich door wederzijds profijt. De sponsor zal gelden, producten of diensten aan 
de stichting ter beschikking stellen, terwijl de stichting een overeengekomen 
tegenprestatie jegens de sponsor verricht. Iedere aanbieder kan bij DiabetesPlus 
aankloppen zolang dit het statutaire doel en algemene belang dient.  
 
3.2.2 Donaties/giften 
 
DiabetesPlus tracht incidentele en structurele donateurs/gevers te werven die aan haar 
gelden, producten of diensten ter beschikking zullen stellen zonder dat zij daarvoor een 
tegenprestatie hoeft te leveren. 
 
3.2.3 Subsidies 
 
DiabetesPlus tracht ter verwezenlijking van haar doel, indien mogelijk, ook aanspraak te 
maken op gelden door de overheid aan haar te verstrekken, welke gelden niet worden 
gezien als een tegenprestatie voor aan de overheid geleverde goederen of diensten. 
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3.2.4 (Overige) werving van fondsen 
 
Restcategorie: (overige) werving van fondsen. 
 
DiabetesPlus tracht ook op om het even welke andere wijze dan hierboven genoemd 
gelden, producten of diensten te betrekken ter verwezenlijking van haar doel. Zij zal zich 
daarbij bijv. richten op het verwerven van gelden via vermogensfondsen of wervende 
fondsen, maar ook bij zorgverzekeraars voor het ontlasten van de zorg.  
 
3.3 Beheerskosten 
 
DiabetesPlus streeft ernaar om de kosten die samenhangen met het beheer van de 
gelden niet meer te laten bedragen dan tien procent (10%) van haar netto-opbrengsten. 
De kosten in verband met het beheer van de gelden zullen zonder meer in redelijke 
verhouding staan tot hetgeen de stichting besteedt ter verwezenlijking van haar doel. 
 
3.4 Vermogen van de stichting 
 
DiabetesPlus zal niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs noodzakelijk voor de 
continuïteit van de voorziene werkzaamheden die zij verricht ter verwezenlijking van haar 
doel. 
 
In de financiële administratie van de stichting zal bovendien worden vermeld wat het doel 
is van het vermogen dat wordt aangehouden en zal de omvang daarvan worden 
gemotiveerd.  
 
3.5 Bestedingsbeleid 
 
DiabetesPlus zal haar vermogen besteden ter verwezenlijking van haar statutaire 
doelomschrijving. Centraal staat daarbij de totstandkoming en de instandhouding van 
het digitale en interactieve platform, waaraan momenteel wordt gewerkt. Daarnaast is 
de stichting met diverse projecten gestart (zie daarvoor ook onder 3.2), waaraan zij de 
door haar verworven gelden spendeert en zijn er andere projecten in ontwikkeling 
waaraan zij de door haar verworven gelden zal uitgeven.  
 
3.6 Beschikken over het vermogen van de stichting 
 
Geen enkele bestuurder van DiabetesPlus kan beschikken over het vermogen van de 
stichting als ware het zijn of haar eigen vermogen. Om deze onafhankelijkheid te 
waarborgen, bestaat het bestuur van de stichting uit minimaal drie (3) personen met 
gelijkheid van stemmen. Geen enkele persoon heeft doorslaggevende zeggenschap 
binnen de stichting. Een en ander blijkt uit art. 3 lid 1 en art. 4 lid 6 van de statuten van de 
stichting die achtereenvolgens luiden als volgt: 
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Artikel 3 - Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag 
 
 1. Het bestuur van de stichting bestaat uit drie (3) of meer natuurlijke personen. 
  Het bestuur stelt het aantal bestuurders vast. 
  Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. 
  Het bestuur kan uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester
  aanwijzen. Een bestuurder kan meer van deze functies vervullen. 
 
 Artikel 4 - Bestuur: bijeenroeping, vergaderingen, besluitvorming 
 
In de vergaderingen van het bestuur heeft iedere bestuurder één stem. Voor zover in deze 
statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden de besluiten door het 
bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 
 
Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij een 
stemming over de benoeming van personen, dan beslist het lot. 

 
4. Overige 

4.1 Beloningsbeleid 
De bestuurders van de stichting ontvangen voor hun inzet in beginsel géén andere 
beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet-bovenmatig 
vacatiegeld. Zie ook art. 3 lid 5 van de statuten van de stichting: 
 
 Artikel 3 - Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag 
 

 5. Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs 
hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. De bestuurders ontvangen 
geen beloning voor hun werkzaamheden. 

 
Voor niet-beleidsbepalende werkzaamheden is het daarentegen mogelijk dat een 
(redelijke en niet bovenmatige) beloning wordt toegekend voor het verrichten van 
uitvoerende werkzaamheden. Denk daarbij aan het dagelijkse management van de 
stichting. Alsdan zal toerekening van de beloning aan hand van de verrichte 
werkzaamheden plaatsvinden. Daarbij zal een duidelijk onderscheid worden gemaakt 
tussen de beleidsbepalende en uitvoerende werkzaamheden en zal dat als zodanig 
worden verantwoord in de boeken en jaarcijfers van de stichting. 
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4.2 Beschrijving administratieve organisatie 
 
De stichting zal een administratie voeren waaruit onder meer de aard en de omvang blijkt 
van: 
 
- de aan de bestuurders toekomende onkostenvergoedingen en vacatiegelden; 
- overige aan de bestuurders toegekende vormen van beloning; 
- de kosten van beheer van de stichting; 
 
- de andere uitgaven van de stichting; en 
- de (aard van de) inkomsten en het vermogen van de stichting. 
 
De administratie van de stichting wordt gevoerd door: 
de heer M.J.M. Blonk (penningmeester). 
 
De jaarrekening van de stichting wordt opgesteld door: 
 
AVZ Administraties 
Naaldwijkseweg 39 – 42 
2291 PA Wateringen 
 
4.3 Publicatieplicht 
 
DiabetesPlus zal aan haar publicatieplicht op haar website (www.diabetesplus.nl) 
voldoen middels gebruikmaking van het standaardformulier voor ‘grote’ Anbi’s (zoals 
dat door de Belastingdienst is opgesteld). 
 


