Regeling van de Stichting Kind en Ziekenhuis waarin de
invloed en zeggenschap van leden, donateurs,
stakeholders en derde partijen (sponsors)
transparant is vastgelegd.
Het Ministerie van VWS (CIBG, Fonds PGO) stelt per 1 januari 2012 als een van de
drempelcriteria voor het in aanmerking komen van een instellingssubsidie het hebben van
een regeling verplicht, waarin de invloed en zeggenschap van leden, donateurs,
stakeholders en derde partijen (sponsors) transparant is vastgelegd. Dit document komt
daaraan tegemoet.
De rechtsvorm van de Stichting Kind en Ziekenhuis (Kind&Ziekenhuis) én de statuten (laatst
gewijzigd in 2008) bevatten geen regels omtrent de invloed en zeggenschap donateurs en
derden. De Kind&Ziekenhuis vindt de transparantie naar donateurs en derden echter wel
belangrijk en geeft dat inhoud door het publiceren van al haar werkzaamheden op de
website www.kindenziekenhuis.nl en jaarverslagen op de ANBI.nl website.

Donateurs en derden
Naast de hiervoor genoemde informatieverstrekking organiseert de Kind&Ziekenhuis indien
wenselijk een behoeftepeiling onder de achterban.

Stakeholders
Kind&Ziekenhuis heeft geen Medisch Advies College. Wel onderhoudt de Kind&Ziekenhuis
intensieve contacten met het zogenaamde deskundigennetwerk, zowel bilateraal, als via
een richtlijnwerkgroepen, themabijeenkomsten, klankbordgroepen. En
advieswerkzaamheden. Het gaat hier om een kennisnetwerk met samenwerking, innovatie
en permanente verbetering van de kwaliteit van kind- & gezinsgerichte zorg van het
perspectief van kind en gezin als doel.

Fondsenwerving
De Kind&Ziekenhuis ontvangt lidmaatschapsgelden van haar leden en zij ontvangt subsidie
van de overheid. Deze bedragen zijn echter niet toereikend om alle zaken te realiseren die
de Kind&Ziekenhuis belangrijk acht. Daarom doet de Kind&Ziekenhuis regelmatig een beroep
op (project)subsidies en sponsors, waaronder soms ook de farmaceutische industrie. Hierbij
werkt de Kind&Ziekenhuis volgens een strikt protocol waardoor de onafhankelijkheid van de
Kind&Ziekenhuis gewaarborgd blijft.
De Kind&Ziekenhuis onderschrijft de Gedragscode van de Patiëntenfederatie inzake
fondsenwerving en sponsoring en zal deze onvoorwaardelijk naleven. Het leidend motief is
het voorkomen van belangenverstrengeling tussen geldverstrekker en -ontvanger, hetgeen
van essentieel belang is voor de onafhankelijke positie van de Kind&Ziekenhuis.
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