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Voorwoord 
Reuma is voor ruim 2 miljoen Nederlanders, jong en oud, een dagelijkse strijd. Een strijd tegen een blijvende 
reumatische ziekte, maar ook tegen pijn, vermoeidheid, eenzaamheid en onbegrip. Ongeveer één op de negen 
Nederlanders heeft een reumatische ziekte. Reuma is nog niet te genezen en strijden er dagelijks mensen om 
simpelweg ‘mee te kunnen blijven doen’: thuis, op school en op het werk. De diagnose reuma heeft voor veel 
mensen dus grote gevolgen. 
 
1 Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland 
De Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland (RZN) is opgericht in 2014 en behartigt als professionele 
landelijke patiëntenorganisatie de belangen van alle mensen met reuma. De activiteiten van de Vereniging 
bestaan onder meer uit het geven van voorlichting, belangenbehartiging voor mensen met reuma op nationaal 
en internationaal vlak, organiseren van acties en evenementen, patiëntparticipatie in (wetenschappelijk) 
onderzoek, richtlijnen en lotgenotencontact. 
RZN is een groeiende landelijke organisatie met een maatschappelijke doelstelling, die niet op winst is gericht. 
We hebben de ANBI-status en zijn als goed doel erkend door het Centraal Bureau Fondsenwerving. We 
ontvangen een instellingssubsidie van het Ministerie van VWS, zijn lid van de Patiëntenfederatie Nederland, lid 
van Ieder(in), lid van de International Osteoporosis Foundation (IOF), geassocieerd lid van EURORDIS en 
namens Nederland lid van de European Alliance of Associations for Rheumatology (EULAR) voor PARE.  
 
1.1 Reuma           
Reuma is een verzamelnaam voor meer dan honderd verschillende ziekten aan je bewegingsapparaat. Je 
bewegingsapparaat bestaat uit de gewrichten, spieren, pezen en botten in je lichaam, die er voor zorgen, dat je 
kunt bewegen. Bij sommige ziekten zijn ook de organen, bijvoorbeeld je longen, je hart of je nieren, betrokken. 
Ruim twee miljoen mensen in Nederland hebben een vorm van reuma. Dit zijn niet alleen ouderen, want zo’n 
60% van de mensen met reuma is jonger dan 65 jaar. Iedereen kan reuma krijgen op elke leeftijd. Er zijn ook 
kinderen, die reuma hebben. Een op de negen mensen in Nederland heeft een vorm van reuma. 
Ruim 2 miljoen mensen leven dagelijks met vermoeidheid, pijn, stijfheid en onbegrip door hun reuma. Bij de 
meeste vormen van reuma zijn de lichamelijke klachten zelf goed te behandelen, maar de bijkomende klachten 
minder. Reuma zelf is nog niet te genezen. Vaak is reuma onzichtbaar, want door de verbeteringen in 
medicijnen en behandeling is het aan de buitenkant niet (meer) te zien. 
 
1.2 Onze uitgangspunten    
Onze missie 
Wij werken aan een wereld zonder reuma en dat je met reuma tot die tijd ‘gewoon’ met alles in het dagelijkse 
leven mee kunt blijven doen. Daar strijden wij voor, samen met iedereen met en zonder reuma! 
Onze visie 
Wij werken als landelijke patiëntenorganisatie niet alleen voor, maar ook samen mét, iedereen met reuma, 
met als eindbestemming een wereld zonder reuma! Tot die tijd wil je, als je reuma hebt, ‘gewoon’ mee kunnen 
blijven doen: thuis, op het werk, op school, kortom overal in je dagelijkse leven. Daar strijden wij voor, samen 
met iedereen met en zonder reuma! 
Onze kernwaarden  
De Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland zet zich als maatschappelijke organisatie in voor alle mensen 
met reuma. Onze kernwaarden zijn:  
• integriteit. Wij werken te allen tijde eerlijk en oprecht en streven de doelen na waarvoor wij staan.  
• patiëntgericht. Wij richten ons op alle mensen met reuma en zijn toegankelijk en betrokken. 
• kwaliteitsgericht. Wij werken op professionele wijze en proberen onze deskundigheid, waar mogelijk, te 
bevorderen. Wij streven naar creatie van zoveel mogelijk maatschappelijke waarde door expertise en respect 
voor elkaar. 
• veranderingsgericht. Wij richten ons op innovatie en in beweging zetten. 
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• transparantie. Wij staan borg voor openheid over en het afleggen van verantwoording over de behaalde 
resultaten.  
• doelgericht. Wij gaan zo efficiënt en effectief mogelijk met onze middelen om als organisatie met een focus 
op concrete resultaten. 
• samenwerkingsgericht en verbindend. Wij richten ons op samenwerking met partners in het veld en andere 
patiëntenorganisaties om onze missie en visie te bereiken.  
De hierboven genoemde kernwaarden zijn leidend bij het uitvoeren van onze missie en visie.  
 
Sustainable Development Goals 
De Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland zet zich als maatschappelijke patiëntenorganisatie in voor alle 
mensen met reuma en hun naasten. Wij richten ons in onze activiteiten ook op de Sustainable Development 
Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen. De SDG’s zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te 
maken in 2030. De doelstelling achter de SDG’s is, dat niemand achterblijft en dat iedereen in staat moet zijn te 
bouwen aan een betere toekomst. De SDG’s zijn afgesproken door de landen, aangesloten bij de Verenigde 
Naties (VN). De SDG’s zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. 
Wij richten ons met onze activiteiten op: 
Goede gezondheid en welzijn 
• reuma heeft een grote impact op mensen met reuma, maar ook op hun partners, familie en de samenleving. 
We werken samen met hun en partijen in de samenleving om de impact van reuma sneller terug te dringen.  
• de zorg voor sociale contacten, gericht op het voorkomen van eenzaamheid en onbegrip, middels 
lotgenotencontact en uitwisseling van ervaringsdeskundigheid. 
• de sociale en economische inclusie van mensen met reuma, zoals deelname in werk. 
Kwalitatief goed onderwijs 
• jongeren mee helpen opleiden om kennis op te doen en zich breed te ontwikkelen. 
Verminderen van ongelijkheid 
• het stimuleren van participatie van kwetsbare jongeren en ouderen in de samenleving.  
Duurzame gemeenschappen 
• het organiseren van participatie in maatschappelijke vraagstukken en de uitwisseling van kennis. 
Samenwerken om doelen te bereiken 
• het delen van kennis met en ondersteunen van ervaringsdeskundigen. 
• samenwerken met partijen in de samenleving, zoals andere organisaties en onderzoekers, om de impact van 
reuma terug te dringen en de zorg toegankelijk te houden. 
 
2 Beleid en evaluatie 
2.1 Organisatie  
Het realiseren van onze doelstellingen vraagt ook iets van ons als organisatie. We luisteren naar mensen met 
reuma, vangen signalen op en handelen daarnaar in ons beleid en onze activiteiten. Het centrale punt in ons 
beleid zijn de mensen met reuma. We werken daarbij verbindend en gericht op resultaat. Hiervoor zijn een 
duidelijke organisatiestructuur en afspraken over verantwoordelijkheden randvoorwaarden voor het realiseren 
van de missie en visie binnen en buiten de organisatie.  
Onze organisatie kent een organisatiestructuur met een onbezoldigd bestuur, beleidsmedewerkers, tijdelijke 
medewerkers en specialistische kennis van derden, die wordt ingehuurd. Bestuursleden zijn actief op basis van 
de verschillende disciplines. Werving bestuur en medewerkers is op basis van functieprofielen.  
 
2.2 SWOT-analyse  
De sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen (SWOT) analyse samengevat:  
Sterke punten: sterke organisatie en netwerk; alle reumatische aandoeningen; goede voorlichting en 
activiteiten.  



5 

 

Zwakke punten: zichtbaarheid naar buiten is een belangrijk aandachtspunt.  
Kansen: maatschappelijk verantwoord ondernemen is policy bij bedrijven.  
Bedreigingen: naast een stevig inhoudelijk verhaal is er veel vasthoudendheid en inzet nodig.  
 
2.3 Evaluatie 2020 en targets 2021 
De voornaamste activiteiten in 2020 waren: 
• voorlichting op website en in diverse media (sociale media, interviews) voor vergroting zichtbaarheid in 
samenleving.  
• bevorderen van lotgenotencontact door voorlichtingsbijeenkomsten in ziekenhuizen, themabijeenkomsten 
en andere online activiteiten.  
• wetenschappelijk en ander onderzoek middels deelname aan en uitvoer van externe en eigen projecten, 
voortkomend uit onderwerpen uit onze Kennisagenda van mensen met reuma uit 2018, zoals het project 
Samen Beslissen bij reuma. 
• projecten over Samen Beslissen met andere patiëntenorganisaties, deelname in richtlijnen NVR en NOV, enz. 
• belangenbehartiging door onder andere - deelname aan overleggen Ieder(in), - deelname aan activiteiten en 
overleggen Patiëntenfederatie Nederland (PFN), - deelname aan activiteiten en overleggen van CBG (College 
ter Beoordeling van Geneesmiddelen), - online deelname aan Europese activiteiten EULAR (European Alliance 
of Associations for Rheumatology), online deelname aan en verslag van EULAR Annual European Conference of 
PARE, - online deelname aan en verslag van het EULAR Congres, - organisatie van de Nederlandse Edgar Stene 
Schrijfwedstrijd 2020 voor mensen met reuma met inzet van jury, - online deelname aan activiteiten IOF 
(International Osteoarthritis Foundation). 
• bevordering patiëntparticipatie middels ons patiënten kennisnetwerk, - bevordering deelname en training 
van ervaringsdeskundige mensen met reuma, - organisatie themabijeenkomsten voor patiëntpartners en 
onderzoekers, deelname van patiëntpartners in diverse soorten onderzoeken: focusgroepen, workshops, 
patient journeys, medische richtlijnen en ander onderzoek en activiteiten, opzet netwerk van patient advocates 
en uitbouw netwerk patientpartners. 
• uitvoer jongerenproject Sparkel met voorlichting. 
• verspreiding media als tijdschrift ‘Aandacht’ over RA, het boek “Gezichten achter RA’, het boek ‘Inzichtbaar’, - 
start van vernieuwing en uitbreiding website RZN, Facebook, tweewekelijks E-zine. 
Targets 2021: verder werken aan onder meer: verdere vergroting van de zichtbaarheid in de samenleving door 
voorlichting, vergroting van ons patiënten kennisnetwerk, belangenbehartiging, werving leden, donateurs, 
bevordering lotgenotencontact, samenwerking met landelijke en Europese organisaties. 
 
3 Naamsbekendheid  
Wat willen we uitstralen? Onze focus op alle mensen met reuma in onze belangenbehartiging, voorlichting en 
lotgenotencontact.  
Wie willen we bereiken? Een goede samenwerking met alle spelers in het veld. 
Hoe gaan we onze doelgroepen bereiken? Middels onze activiteiten en communicatiekanalen.  
        
4 Organisatie en bestuur           
4.1 Uitgangspunten           
Professioneel: werken binnen een organisatiestructuur met gescheiden verantwoordelijkheden.  
Duurzaam: focus op integriteit binnen de organisatie, goede verbinding met partijen in het veld, betrouwbare 
voorlichting, goede externe klachtenafhandeling.  
Transparantie: zorgen voor financiële en organisatorische verslaglegging.  
ANBI-status: we zijn een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).  
CBF-erkenning: we zijn opgenomen in het Register Erkende Goede Doelen. 
 

4.2 Organisatiestructuur  
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Organisatie: • algemene ledenvergadering – toezichthouder, • bestuur en professionele en vrijwillige 
medewerkers – uitvoering, • adviesraad deskundigen, • leden. 
 
4.3 Planning en control  
De patiëntenorganisatie Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland werkt met een jaarlijkse begroting en 
jaarplan en evalueert na afloop of de doelen van het afgelopen jaar behaald zijn. Het bestuur beoordeelt 
jaarlijks het functioneren van de medewerkers en vrijwilligers. Functies van algemene ledenvergadering, 
bestuur, medewerkers en vrijwilligers zijn gescheiden.  
Toezicht: het bestuur legt verantwoording over het gevoerde beleid af aan de algemene ledenvergadering 
(ALV). De taken en bevoegdheden van de algemene ledenvergadering en het bestuur zijn statutair vastgelegd.  
Monitoring: het bestuur overlegt ten minste viermaal per jaar over de voortgang van het in dat jaar gevoerde 
beleid. De penningmeester rapporteert de financiële stand van zaken aan het bestuur.  
Jaarstukken en subsidies: het jaarverslag en de jaarbegroting worden ter goedkeuring aan de algemene 
vergadering voorgelegd. De jaarrekening 2020 is ingericht overeenkomstig de Richtlijn Verslaggeving kleine 
fondsenwervende instellingen.  
Extern toezicht: de accountant controleert de boekhouding en of de opgestelde financiële verantwoording 
voldoet aan de Richtlijn Jaarverslaggeving kleine fondsenwervende instellingen.  
Kosten werving baten en beheer organisatie en administratie: de uitvoeringskosten bestaan uit de kosten voor 
werving baten en voor beheer organisatie en administratie. Als norm voor de kosten eigen fondsenwerving 
hanteert het CBF 25%. De kosten voor eigen fondsenwerving bedroeg in 2020 in totaal € 5.707, wat neer komt 
op ca. 1 % van alle baten. De kosten voor beheer organisatie en administratie bedroeg in 2020 in totaal € 
29.061, wat neer komt op ca. 5,2% van alle baten.  
Beleid toerekening kosten werving baten en beheer en administratie: bij de vaststelling hebben redelijkheid, 
berekeningen bestede uren, kosten en overleg andere organisaties een rol gespeeld.  
          
4.4 Bestuur             
Werkwijze: bestuursleden zijn actief op basis van de verschillende disciplines. Werving is op basis van 
functieprofielen. Bestuursleden zijn onbezoldigd met alleen vergoeding gemaakte onkosten. Bestuursleden 
moeten onafhankelijk moeten kunnen opereren. In geval van mogelijke belangenverstrengeling stemt een 
bestuurslid niet mee.  
Samenstelling: het bestuur bestaat uit ten minste 5 en ten hoogste 9 bestuursleden. Benoeming is door de ALV 
voor een periode van 4 jaar en daarna is men opnieuw verkiesbaar voor een nieuwe periode.  
Het bestuur van de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland (RZN) in 2020 bestond uit mw. G. Willemsen, 
mw. D. Lewinski, mw. M. van Wagenberg, mw. M. Barreveld en mw. S. Tjemkes. Mw. Tjemkes trad af en tijdens 
de ALV 2020 werd mw. M. Dekker benoemd in haar plaats. 
 
Colofon 
Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland, Postbus 58, 6500 AB  Nijmegen  
KvK  61827126, ANBI  854505659, Vestigingsplaats: Ooij    https://reumazorgnederland.nl 
 

                                                                           


