Meerjarenbeleidsplan 2020 – 2025
Onze visie

Onderzoek helpt multiple sclerose de wereld uit.

Onze missie

Stichting MS Research bevordert en faciliteert wetenschappelijk onderzoek zodat de gevolgen
van multiple sclerose (MS) behandelbaar zijn, de oorzaken van MS gevonden worden, mensen
van MS kunnen genezen en MS uiteindelijk voorkomen kan worden.

Onze kernwaarden

Kwaliteit
Wij stellen kwaliteitseisen aan onszelf en aan de Stichting verbonden onafhankelijke
adviescommissies waaronder de Wetenschappelijke Raad. Het functioneren van bureau,
bestuur en adviescommissies wordt tenminste jaarlijks getoetst.
Doelgericht
Wij concentreren ons op het bevorderen en faciliteren van MS-onderzoek, het geven van
objectieve voorlichting en op inspanningen die de kwaliteit van leven met MS verbeteren. Wij
kennen subsidies toe op basis van kwaliteit en relevantie. Wij zetten onze (financiële) middelen
en mankracht effectief in.
Integriteit
Wij gaan integer om met elkaar, onze relaties, donateurs, mensen met MS, wetenschappers,
zorgprofessionals en andere betrokkenen.
Betrouwbaarheid
Wij richten onze financiële-, beoordelings- en communicatieve processen zorgvuldig in. Wij
bewaken deze processen zelf en laten ze minimaal jaarlijks extern toetsen.
Wij gaan met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met de aan ons toevertrouwde giften.
Verbinding
Wij verbinden betrokkenen, nationaal en internationaal, om samen te werken en kennis te delen,
om zo onze kerndoelen te bereiken.

Onze kerndoelen

Fondsenwerving
Wij werven fondsen ten behoeve van onze kerndoelen “onderzoek”, “voorlichting” en “zorg”, met
de focus op onderzoek.
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Onderzoek
Wij subsidiëren en stimuleren wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken van en
oplossingen voor (leven met) MS.
Voorlichting
Wij delen kennis over wetenschappelijke, medische en maatschappelijke aspecten van (leven
met) MS met een breed publiek. Wij geven objectieve informatie over de resultaten en impact
van door ons gesubsidieerd onderzoek en creëren begrip voor leven met MS.
Zorg
Wij stimuleren kwalitatieve en toegankelijke zorg voor mensen met MS, met als doel het
verbeteren van hun kwaliteit van leven.

Onze kerntaken

Fondsenwerving
1. Wij verbinden ons met kleine en grotere gevers, periodieke schenkers, machtigers,
erflaters en stichtingen en bedrijven.
2. Wij initiëren, coördineren en faciliteren nieuwe fondsenwervende activiteiten.
Onderzoek
1. Wij stimuleren continuïteit van kwalitatief MS-onderzoek in Nederland door middel van
programmasubsidies en MS-fellowships.
2. Wij subsidiëren meerjarige onderzoeksprojecten, pilots en persoonsgebonden subsidies
voor jong talent.
3. Wij dragen bij aan (inter-) nationale samenwerking en het delen van kennis.
4. Wij maken de impact (van gesubsidieerd) onderzoek zichtbaar.
Voorlichting
1. Wij creëren en delen toegankelijke media over resultaten en impact van door ons
gesubsidieerd onderzoek en leven met MS, waarbij we inspelen op actualiteiten.
2. Wij organiseren en participeren in bijeenkomsten en activiteiten op het gebied van MS
voor het algemene publiek.
3. Wij subsidiëren voorlichting die wordt ontwikkeld en/of gegeven door derden.
Zorg
1. Wij bevorderen het delen van kennis en ervaring op (inter-)nationaal niveau om
samenwerking te stimuleren en uiteindelijk de kwaliteit van leven van mensen met MS te
verbeteren.
2. Wij behartigen de belangen van mensen met MS en zorgprofessionals bij relevante
organisaties, instellingen en overheid.
3. Wij subsidiëren de ontwikkeling van programma’s ter verbetering van de kwaliteit van
zorg en/of leven voor mensen met MS.

Onze beleidsuitgangspunten
Algemeen
 Wij subsidiëren kwalitatieve, haalbare en voor onze kerndoelen relevante programma’s
en projecten.
 De wetenschap bepaalt de inhoud van gesubsidieerde onderzoeksprogramma’s en
projecten.
 De inhoudelijke kwaliteitstoets op bij onze Stichting ingediende subsidieaanvragen vindt
extern en onafhankelijk plaats. De hiervoor ingestelde Wetenschappelijke Raad adviseert
het Bestuur van Stichting MS Research over honorering van subsidieaanvragen voor
wetenschappelijk onderzoek. Het ervaringsdeskundigen panel, de commissie klinisch
onderzoek en externe referenten ondersteunen de Wetenschappelijke Raad.
 Wij werken conform de regels van het CBF-keurmerk, de ANBI status en richtlijn RJ650.
 De meerjarenbegroting geeft de uitgangpunten voor de bestedingen per kerndoel weer
binnen een periode van vijf jaar. Het kerndoel onderzoek heeft hierbinnen onze prioriteit.
 Wij beogen fondsen beschikbaar te stellen voor MS-onderzoek nu en in de decennia die
nog nodig zijn om onze missies te bereiken. Daartoe alloceren wij bestemmingsreserves
ten behoeve van de continuïteit van het realiseren van onze doelen.
 Wij beleggen niet met ons toevertrouwde giften.
 Wij participeren binnen en werken samen met organisaties in de goede doelen branche,
in het bijzonder de Samenwerkende Gezondheidsfondsen en Goede Doelen Nederland.

Fondsenwerving
 Wij beogen de bekendheid van onze Stichting en haar focus op wetenschappelijk
onderzoek te vergroten.
 Wij koesteren en behouden de unieke band met donateurs, stichtingen en bedrijven en
beogen onze doelgroepen uit te breiden.
 Wij faciliteren personen bij het organiseren van fondsenwervende activiteiten middels
een platform en/of andere middelen.
 Wij streven naar het tenminste continueren van onze jaarlijkse inkomsten en hebben de
ambitie deze te verhogen.
 Wij bieden gevers de mogelijkheid hun donatie te verbinden aan een specifiek doel
binnen onze kerndoelen.
Onderzoek
 Wij financieren onderzoeksprogramma’s van academische MS-centra in Nederland.
 Wij bevorderen toptalent voor MS-onderzoek en stimuleren jonge onderzoekers middels
persoonsgebonden beurzen.
 Wij financieren meerjarige projecten voor zowel fundamenteel als klinisch
patiëntgebonden onderzoek en innovatief en verkennend pilotonderzoek.
 Wij maken voor MS relevant onderzoek mogelijk middels cofinanciering.
 Wij participeren binnen en/of dragen bij aan (inter-)nationale samenwerkingsverbanden
waaronder de MS International Federation (MSIF) en de Samenwerkende
GezondheidsFondsen (SGF).
 Wij organiseren bijeenkomsten, waaronder de MS-onderzoeksdagen, om samenwerking
en kennisdeling tussen onderzoekers te stimuleren.

Voorlichting
 Wij vergroten het begrip voor en de kennis over de ziekte MS bij breed publiek .
 Wij geven voorlichting over wetenschappelijke resultaten van gefinancierd onderzoek.
 Wij subsidiëren voorlichtingsprojecten van derden over MS en gericht op het algemene
publiek en/of mensen met MS en hun naasten.
 Wij beogen de samenwerking met de erkende (inter-)nationale MS-organisaties te
optimaliseren.
Zorg



Wij zetten ons in om organisatie, inhoud en beschikbaarheid van zorg en de
toegankelijkheid van medicatie voor mensen met MS te verbeteren.
Wij financieren patiënten programma’s gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg en/ of
kwaliteit van leven voor mensen met MS.

