Meerjarenbeleidsplan 2017 - 2022

MISSIE
De missie van de Stichting MS Research is door wetenschappelijk onderzoek te
financieren de oorzaken van en de oplossing voor multiple sclerose (MS) te vinden.
Daarnaast wil de Stichting begrip creëren voor mensen met MS door het geven van
voorlichting aan beroepsbeoefenaren en een breed publiek. Tevens heeft zij als
doelstelling het verbeteren van de kwaliteit en organisatie van zorg voor alle mensen met
MS.

KERNWAARDEN
De waarden die de basis van de missie van de Stichting vormen, worden omschreven in
de volgende kernbegrippen:
Integer
Met integriteit als kernwaarde wil de Stichting de wijze waarop ze omgaat met de aan
haar toevertrouwde fondsen, giften en donaties verwoorden, evenals de wijze waarop de
Stichting omgaat met haar relaties. Onafhankelijk of het gaat om donateurs, mensen met
MS, wetenschappers of anderen.
Betrouwbaar
De kwaliteit van het onderzoek wordt beoordeeld door de Wetenschappelijke Raad (WR)
en/of auditcommissie.
Bij activiteiten op het gebied van voorlichting en zorg, die direct gerelateerd zijn aan
mensen met MS, worden zij ter advisering betrokken en wordt zo nodig de expertise van
derden ingeroepen.
Financieel gerelateerde processen (inkomsten/donaties – uitgaven/subsidies) en
gegevens zijn beveiligd en door de accountant gecontroleerd.
Aan de Stichting toevertrouwde gelden worden niet belegd in effecten. De argumentatie
hierbij is dat de middelen per definitie bedoeld zijn om de missie van de Stichting te
vervullen, niet om vermogensaanwas te realiseren.
Deskundig
De Wetenschappelijke Raad, waarin deskundigen vanuit zowel verschillende
deelgebieden binnen het MS-onderzoeksveld zitting hebben, als deskundigen
1

functioneren buiten het MS-veld, beoordeelt zeer gedegen en nauwkeurig alle
onderzoeksvoorstellen die bij de Stichting worden ingediend. Bovendien legt de raad de
voorstellen ook voor aan buitenlandse deskundigen voor een internationale toetsing.
De Stichting staat vanuit internationaal perspectief hoog aangeschreven en wordt als
voorbeeld genoemd voor buitenlandse organisaties die zich eveneens bezig houden met
het subsidiëren van onderzoek naar MS.
De jaarlijks gesubsidieerde MS-centra behoren tot de top vijf van beste centra ter wereld.
Door intensieve, internationale contacten is het MS-onderzoek in Nederland goed
afgestemd op onderzoeksactiviteiten van andere landen.
(Inter-)nationale onderzoeksresultaten worden vertaald naar voorlichting voor mensen met
MS en publiek.
In samenwerking met beroepsbeoefenaren, patiëntenverenigingen, zorgverzekeraars en
andere relevante betrokkenen wordt kritisch gekeken naar de activiteiten ter verbetering
van de organisatie van MS-zorg.
Betrokken
Stichting MS Research toont zich in daden oprecht betrokken bij mensen met MS en hun
naasten. Daarnaast onderhoudt zij intensieve contacten met onderzoekers en andere
beroepsbeoefenaren.
Resultaatgericht
De Stichting heeft richting alle betrokkenen een faciliterende en dienstbare rol, met oog
voor kwaliteit en efficiency, waardoor zij tot optimale resultaten kunnen komen. In de
publieksvoorlichting heeft de Stichting een leidende positie.
Actief
MS Research neemt een centrale positie in tussen mensen met MS, wetenschappers,
vrijwilligers, donateurs en het grote publiek. Naar alle doelgroepen toe is zij actief. Zo
informeert zij patiënten, stimuleert wetenschappers tot publicatie, initieert
fondsenwervende evenementen en inspireert donateurs tot het doen van giften of het
organiseren van activiteiten. Daarnaast zet zij alles in het werk om het begrip voor
mensen met MS te vergroten.
De Stichting is in het bezit van het CBF keurmerk en heeft de ANBI status.

BELEIDSUITGANGSPUNTEN
Wetenschappelijk onderzoek





Continueren van drie nationale academische centra. Uitgangspunt is dat de
ondersteuning van Stichting MS Research leidt tot verankering van de MSonderzoeksgroep(en)
Verhouding programma- en projectsubsidies in een verhouding van 50% - 50% van
jaarlijkse inkomsten
Toekenningen op basis van aanbod, kwaliteit, financiële middelen
Structurele ondersteuning MS Hersenbank
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Bestemmingsreserves worden ingezet en zijn vastgesteld t/m 2022
Toptalent voor MS onderzoek stimuleren en behouden middels Fellowship
Pilots financieren als toets en opstap voor projectsubsidie
Stimuleren van jonge talenten middels reisstipendia, werkbezoeken, stages
Participeren binnen en/of ondersteunen van (inter-)nationale
samenwerkingsverbanden
Actief betrekken van wetenschappers bij het werk van de Stichting
Faciliteren van kennisdelen door MS onderzoekers

Voorlichting
 Vergroten begrip voor en kennis van de ziekte MS bij breed publiek
 Wetenschappelijk onderzoeksresultaten begrijpelijk communiceren
 Subsidiëren voorlichtingsprojecten derden in relatie tot de doelstelling
Zorg
 Participeren in, bijdragen aan, zo nodig initiëren van projecten met als doel
verbetering van organisatie en inhoud van MS zorg
Fondsenwerven
 Jaarlijks inkomsten saldo continueren
 Uitbreiden van doelgroepen en werven op basis van doelgroep differentiatie
 Vergroten van bekendheid van Stichting MS Research en haar propositie met als
focus wetenschappelijk onderzoek
 Behouden van unieke band met (grote) begunstigers en bedrijven
Samenwerken
 Ontwikkelen en intensiveren van de samenwerking met de centra en onderzoekers
 Optimaliseren van de samenwerking met de erkende nationale MS-patiënten
organisaties
 Actieve participatie binnen de Multiple Sclerosis International Federation en binnen
daarvan afgeleide samenwerkingsverbanden
 Participeren binnen de Samenwerkende Gezondheidsfondsen

3

