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“Tijd om ons nieuwe 
verhaal te vertellen”

en jaar geleden spraken we met Roland Koopman, voor-
zitter van de raad van toezicht van het Huidfonds, over
de nieuw ingeslagen koers. Met Jantine van ’t Klooster

werd een nieuwe directeur-bestuurder aangesteld die met
de organisatie moest ‘doorstoten naar een hogere divisie’.
Een klein jaar later spreken we met haar, om terug én vooruit
te kijken.

Koopman zei in oktober vorig jaar dat het Huidfonds ooit in de
buurt moest komen van bijvoorbeeld het Reumafonds. Is dat gelukt?
“Nou, zo snel gaat dat niet. We zijn begonnen met het formuleren van
onze nieuwe missie en doelstellingen. Daarna hebben we achtereenvol-
gens een nieuw logo en een nieuwe website gelanceerd. Hierop hebben
we van onze achterban al veel positieve reacties gekregen.”

In gesprek
Volgens Van ’t Klooster is de tijd rijp om met de donateurs in gesprek
te gaan. “We willen weten wie ze zijn en wat hen bezighoudt. We
willen ze graag laten weten wat er met hun donatie gebeurt. Om dat
gesprek met onze donateurs aan te gaan, hebben we ook kritisch
gekeken naar de manier hoe we hen bereiken. Wat dat betreft staan er
nieuwe ontwikkelingen op stapel.”
“Vanaf 2017 gaan we onze donateurs een eigen nieuwsbrief per post
toesturen. In deze nieuwsbrief vertellen we onze achterban wat we
gedaan hebben én gaan doen. We laten mensen met een huidaandoe-
ning aan het woord en er komt ruimte voor het verhaal van de dona-
teur. Dit betekent ook dat we zullen stoppen met het automatisch
toezenden van dit magazine aan onze donateurs.”
“Er zijn voor het Huidfonds verschillende redenen om HEELdeHUID te
vervangen door onze eigen nieuwsbrief per post”, vervolgt Van ’t Klooster.

“We kunnen onze communicatie beter focussen. Het zal immers gaan
over het Huidfonds, zijn donateurs en mensen met een huidaandoe-
ning. Ook speelt geld een rol. Als goededoelenorganisatie wil je een zo
groot mogelijk deel van je fondsen besteden aan je doelstellingen. Met
deze keuze kunnen we dat beter realiseren. HEELdeHUID is trouwens
via de website van de NVDV sinds kort ook digitaal beschikbaar.”

Met het stoppen van het verzenden van HEELdeHUID komt een
einde aan een periode van samenwerking met de redactie van
HEELdeHUID en daarvoor Huid&Haar. Van ’t Klooster: “Zelf had ik het
blad altijd in de wachtkamer van mijn huidtherapiepraktijk liggen,
voordat ik bij het Huidfonds aan de slag ging. Ik kende het dus al jaren.
Toch denk ik dat het in de nieuwe situatie voor de donateur fijn is om
te weten waar het Huidfonds voor staat en wat wij precies met de
donaties doen.”

Doelstellingen
Wat gaan jullie met de donaties doen? Wat houdt dat nieuwe verhaal in?
“We stoppen met zelf onderzoek doen en focussen ons nu op het wer-
ven van fondsen. Onze speerpunten daarbij zijn het voorkomen van
huidaandoeningen, betere zorg voor mensen met een huidaandoening
en acceptatie van de huid die ‘anders’ is. Door mensen te vertellen hoe
belangrijk hun huid is en dat ze er goed voor moeten zorgen, creëren
we awareness voor ons grootste orgaan. We willen overal liefde voor de
huid laten ontstaan!”

Van ’t Klooster besluit: “Het wordt tijd om ons nieuwe verhaal aan
heel Nederland te vertellen. We willen mensen onze passie voor de
huid overbrengen, waarbij we hopen dat steeds meer mensen zich bij
ons aansluiten. Het Huidfonds kan het namelijk niet alleen; we hebben
jou nodig! We zijn er klaar voor, hebben er zin in! Jij ook?”
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