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Huidfonds beleid 2018-2020  
 
Hou van je huid, zorg voor je huid! 
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Je huid heeft grote impact op hoe je je voelt en hoe je denkt te 
worden gezien. Daarom wil het Huidfonds bij iedereen liefde voor 
de huid laten ontstaan. Wanneer is deze missie geslaagd? Als we 
elkaar zien zoals we zijn, niet alleen zoals we eruit zien. 
 
‘Hou van je huid, zorg voor je huid.’ Dat is de basis van ons verhaal. 

 

  



Huidfonds | Beleid 2018-2020 | 3 

 

Doelstellingen Huidfonds  
 

 Voorkomen van huidaandoeningen 
 
Veel huidaandoeningen kun je voorkomen door je huid goed te verzorgen en beschermen. Het 
Huidfonds vindt het belangrijk dat Nederlanders dit weten (kennis) en ziet het als haar opdracht om 
de urgentie van een goede huidverzorging aan te tonen (houding), met als uiteindelijk doel dat 
mensen beter voor hun huid gaan zorgen (gedrag).  
 

 Betere zorg voor mensen met een huidaandoening 
 
Binnen de huidzorg in Nederland is er weinig aandacht voor psychosociale zorg. Het Huidfonds vindt 
het belangrijk dat er meer tijd en aandacht komt voor hoe iemand met een huidaandoening zich voelt 
en hoe het hebben van een afwijkende huid zijn of haar leven beïnvloedt. Daarom wil het Huidfonds 
bij huidprofessionals de kennis over de psychosociale impact van een huidaandoening vergroten 
(kennis) en de urgentie van dit probleem onder de aandacht brengen (houding), met als uiteindelijk 
doel dat psychosociale zorg een vast onderdeel wordt van het behandelplan (gedrag). 
 

 Acceptatie van de huid die ‘anders’ is 
 
Je huid heeft veel invloed op hoe je je voelt. Het Huidfonds wil dat iedereen zijn eigen huid en die van 
de ander accepteert, gezond of niet gezond. Daarom is het belangrijk dat heel Nederland weet hoe 
bijzonder en waardevol de huid is (kennis) én dat het draait om wie je bent, niet om hoe je eruit ziet 
(houding). Het Huidfonds streeft naar een wereld waarin mensen -ongeacht hun huid- zelfverzekerd 
en positief zijn, over zichzelf en elkaar (houding/gedrag).  
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Huidfonds, een stabiele fondsenwervende organisatie 
 
Het Huidfonds heeft in haar nieuwe koers (2016-2018) de eigen identiteit versterkt en de interne 
organisatie beter ingericht op fondsenwerving. In de fase die nu volgt (2018-2020) staan het 
verankeren van de fondsenwerving in de organisatie, stabiliseren en groei van de financiële situatie, 
verhogen van de naamsbekendheid en verdiepen van de samenwerking met partners en 
ambassadeurs centraal. 
 
De periode 2018-2020 zal gericht zijn op het versterken van de relatie met de huidige partners en het 
werven van nieuwe partners. Verder willen wij meer ambassadeurs aantrekken die helpen om de 
missie van het Huidfonds uit te dragen. Daarnaast zal de fondsenwerving zich nu actiever en specifiek 
gaan richten op particuliere ambassadeurs/donateurs (hierna donateurs). Daarbij besteden we zowel 
aandacht aan het versterken van de relatie met bestaande donateurs als het uitbreiden met nieuwe 
donateurs.  
 
Om het Huidfonds in 2018 nog beter op de kaart zetten en om onze donateurs en partners te kunnen 
bereiken, is het van belang de vele marketing en communicatie inspanningen van de afgelopen jaren 
meer structuur te geven en processen te professionaliseren.  
 
Het Huidfonds heeft keihard gewerkt afgelopen jaren en veel bereikt. Echter, dat is niet voldoende 
zichtbaar geweest voor de doelgroep. Daar moet verandering in komen. Men moet vaker lezen wat er is 
gebeurd met een gift, sponsoractie of partnerbijdrage. Zo creëren we meer beleving bij de Huidfonds 
communities. 
 
Meer teksten naar buiten brengen als: ‘Met jouw bijdrage hebben we voorlichting kunnen geven op 
kinderdagverblijven om de gevaren van UV-straling aan te tonen, want een op de zes mensen krijgt 
huidkanker, en dat willen we voorkomen!………’. 
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Projecten, campagnes & evenementen 
 

Welke projecten, campagnes en evenementen gaan we uitvoeren? In de periode 2016-2018 zijn we 
gestart met een aantal projectideeën. Hiervan zijn de meest kansrijke verder uitgewerkt in een 
projectplan en is gestart met de uitvoering. In de periode 2018-2020 willen we de lopende projecten 
en campagnes voortzetten/uitbreiden.  
 
Per project zullen we specifiek fondsen gaan werven, zowel bij partners, samenwerkingspartners als 
bij niet-partners. Er zal worden gekeken of er een netwerk van projectsponsors kan worden opgezet. 
 
Daarnaast nemen we deel aan projecten en evenementen die door andere organisaties zijn geïnitieerd 
(o.a. HPN, NVDV) en die passen in onze doelstellingen.  
 

 Voorkomen van huidaandoeningen 
Sommige huidaandoeningen kun je voorkomen door je huid goed te verzorgen en beschermen. Denk 
bijvoorbeeld aan een ernstige huidaandoening als huidkanker. Maar ook als je een droge huid hebt en 
deze niet goed verzorgt, kunnen er problemen ontstaan. Wij vinden het belangrijk om te vertellen hoe 
belangrijk een goede verzorging van de huid is. Het maakt hierbij niet uit of de huid ‘ziek' of 'gezond' 
is. 
 

PROJECT: Betere UV-bescherming bij kinderen om huidkanker te voorkomen 
Het aantal mensen met huidkanker in Nederland neemt toe. Zonblootstelling op kinderleeftijd (tot 15 
jaar) verhoogt de kans om op latere leeftijd huidkanker te krijgen. Om huidkanker bij mensen te 
voorkomen is het dus noodzakelijk om de kennis bij specifieke doelgroepen (kinderen, ouders en 
verzorgers) te vergroten. Het gaat dan om kennis op het gebied van specifieke maatregelen om 
huidkanker te voorkomen, het besef van de noodzaak van goede zonbescherming en het 
daadwerkelijk nemen van zonbeschermende maatregelen.  
 

Deelproject Campagne Pubers: Happy in the sun 
Ook bij jongeren moet deze kennis vergroot worden. Om dit te realiseren volgt in 2018 een campagne 
afgestemd op de doelgroep jongeren van 12 tot 18 jaar.  
 

Evenement: No Sun Run 
In 2017 organiseerden we samen met Stichting Melanoom voor de eerste keer de No Sun Run. Gezien 
het succes willen we de No Sun Run jaarlijks laten terugkeren als fondsenwervend evenement om 
aandacht te vragen voor het project “Betere UV-bescherming bij kinderen om huidkanker te 
voorkomen”. 
 

PROJECT: Consortium Voorkom Huidkanker – een maatschappelijke aanpak 
Het aantal mensen met huidkanker in Nederland neemt toe. Het consortium is een 
samenwerkingsverband met verschillende partijen op het gebied van huidkanker(preventie), 
waaronder dermatologen, huisartsen. Doel van het consortium is om de preventie van huidkanker te 
verbeteren, met een focus op het traject totdat iemand bij de arts komt. 
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CAMPAGNE: Zorg voor je huid 
Een goede huidverzorging is belangrijk. Het Huidfonds ziet het als haar taak om Nederlanders goed 
voor te lichten over de huid, huidaandoeningen en huidverzorging. Daarmee wil het Huidfonds de 
kennis over de huid, huidaandoeningen het (het belang van) goede huidverzorging bij het brede 
publiek verhogen. Hoe meer mensen weten over de huid, hoe meer huidaandoeningen voorkomen 
kunnen worden.  
 

 Betere zorg voor mensen met een huidaandoening 
Je huid speelt een belangrijke rol bij hoe je je voelt en denkt te worden gezien door anderen. Daarom 
zou huidzorg verder moeten gaan dan uitsluitend de (para)medische behandeling van de huid. Wij 
vinden dat ook gekeken moet worden naar ‘de mens’ in die huid. Terwijl mensen met een 
huidaandoening graag meer tijd, begeleiding en aandacht zouden willen hebben om met hun 
huidprofessional stil te staan bij de impact die een huidaandoening heeft. 
 
Daarom wil het Huidfonds de kennis bij huidprofessionals over de impact van een huidaandoening 
vergroten en laten zien hoe belangrijk dit probleem is. 
 

PROJECT: Focus op mij, niet op mijn huid 
Psoriasis heeft grote negatieve impact op het fysieke, emotionele en sociale functioneren en 
welbevinden, oftewel de kwaliteit van leven.  
 
Met het project ‘Focus op mij, niet op mijn huid’ wil het Huidfonds hulpmiddelen bieden aan 
zorgverlener en patiënt om meer aandacht te besteden aan de psychosociale kant van psoriasis. Met 
focusgroepen uit de praktijk onderzoeken wij waar behoefte aan is, bij zowel de patiënt als bij de 
zorgverlener.  
 

PROJECT VAN HPN, NVDV, VMCE: PROMs bij constitutioneel eczeem: pilot in de dagelijkse 
dermatologische praktijk  
Huidpatiënten Nederland (HPN), de Vereniging van mensen met Constitutioneel Eczeem (VMCE)  en 
de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV) zijn in 2017 gestart met het 
meten van PROMs in de dagelijkse dermatologische praktijk. Doel van het meten van PROMs is om 
een completer beeld te verkrijgen van hoe het met een individuele patiënt gaat en indien nodig de 
behandeling beter te kunnen afstemmen op de persoonlijke situatie. Deze pilot is bedoeld om te 
onderzoeken of het haalbaar en zinvol is om PROMs in de dagelijkse praktijk te gebruiken. Het 
Huidfonds ondersteunt dit project en is betrokken bij de uitvoering. Het project is verlengd tot en met 
maart 2018. 
 

PROJECT VAN HPN: Bewustwording en vindbaarheid van psychosociale zorg vergroten bij 
patiënt, naaste en zorgverlener   
Het krijgen van een somatische aandoening of beperking kan een grote impact hebben op het leven 
van de patiënt en zijn/haar naaste(n). Niet alleen lichamelijk, maar ook emotioneel en sociaal. 
Aandacht voor psychosociale klachten is daarom van belang in het proces dat een patiënt doorloopt. 
Het niet tijdig (h)erkennen van psychosociale klachten kan een negatief effect hebben op het herstel 
en aanpassingsproces van de patiënt. Psychosociale zorg (psychosociale ondersteuning en 
psychologische zorg) begint daarom idealiter al tijdens het somatische behandeltraject. 
 
Het doel van het project is om de signalering en bewustwording van psychosociale klachten bij een 
somatische aandoening te vergoten. Zowel voor patiënt, naaste als zorgverlener. Daarnaast wordt de 
vindbaarheid van (informatie over) psychosociale zorg voor de patiënt, naaste en zorgverlener 
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verbeterd. Door verschillende behandelopties inzichtelijk te maken wordt Samen Beslissen rondom 
psychosociale zorg gefaciliteerd. 
Het Huidfonds participeert in de door HPN opgerichte projectgroep. 
 

 Acceptatie van de huid die ‘anders’ is 
Je huid heeft veel invloed op hoe je je voelt. Het Huidfonds zet zich in zodat iedereen zijn eigen huid 
én die van de ander accepteert, gezond of niet. Dit doen we door mensen met een huidaandoening te 
helpen bij het omgaan en accepteren van hun huidaandoening. 
 
Onbekend maakt onbemind, daarom willen we awareness voor huidaandoeningen creëren, door 
voorlichting te geven en verhalen te vertellen over de huid die ‘anders’ is. Totdat alle mensen inzien 
dat het draait om wie je bent, niet om hoe je eruit ziet. Wij streven naar een wereld waarin mensen -
ongeacht hun huid- zelfverzekerd en positief zijn, over zichzelf en elkaar. 
 

CAMPAGNE: Huidhelden 
Veel mensen zijn onzeker door hun huidaandoening of krijgen negatieve reacties uit hun omgeving. 
Het Huidfonds vindt het belangrijk om uit te dragen dat het gaat om wie je bent en niet om hoe je 
eruitziet. We willen mensen met een huidaandoening een platform bieden om hun verhaal te 
vertellen en een gezicht te geven.  

 

EVENEMENT VAN HPN: Happy met je Huid festival 
In 2017 heeft HPN voor het eerst het festival Happy met je huid georganiseerd. Ruim 250 mensen 
bezochten het festival. In een sfeervolle ambiance konden lotgenoten elkaar ontmoeten, waren er 
workshops, lezingen, muziek en cabaret. Gezien de positieve reacties zal het festival in 2018 opnieuw 
georganiseerd worden en zal het Huidfonds weer participeren als samenwerkingspartner. 
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Overzicht projecten, campagnes en evenementen 2018 

 



Baten Begroting 2018

Donatie Partners 110.000              

Donatie particulieren 45.200                

62.285                

Voorkomen van Huidaandoeningen

UV-Bescherming bij kinderen 10.000        

Campagne Happy in the sun

Evenement No Sun Run 15.000        

Consortium voorkom huidkanker

Publiekscampagne 'Zorg voor je huid' 2.500           

Betere zorg voor mensen met een huidaandoening

Focus op mij, niet op mijn huid 18.000        

Acceptatie van de huid die anders is

Publiekscampagne Huidhelden 16.785        

72.000                

Baten uit rente 100                      

Overige baten 14.110                

Totaal Baten 303.695              

Lasten
70.547                

Voorkomen van Huidaandoeningen

UV-Bescherming bij kinderen 15.283        

Campagne Happy in the sun 887              

Evenement No Sun Run 3.712           

Consortium voorkom huidkanker 1.450           

Event Huidkankerdag 1.969           

Publiekscampagne 'Zorg voor je huid' 13.055        

Betere zorg voor mensen met een huidaandoening

Focus op mij, niet op mijn huid 14.902        

Projecten HPN 1.098           

Acceptatie van de huid die anders is

Publiekscampagne Huidhelden 14.355        

Huidhelden in Beeld 2.593           

Event Happy met je Huid 1.245           

Digitale voorlichting 5.130                   

Hardcopy Huidpost 15.758                

Overige voorlichting 3.550                   

Begroting 2018 HUIDFONDS

Fondsenwerving

Projecten

Baten uit acties van derden

Projecten

Voorlichting



2.500                   

Totaal Lasten 97.485                

Overheadkosten
172.689              

15.888                

4.770                   

500                      

10.850                

1.250                   

Totaal Overhead 205.947              

Resultaat

Baten 303.695              

Lasten 97.485                

Overhead kosten 205.947              

Netto 263                      

Bankkosten

Overige Lasten

Personeelskosten

Huisvestingkosten

Algemene overhead kosten

Marketingkosten

Overige onkosten
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