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Voorwoord 
 

Reuma is de verzamelnaam voor verschillende chronische aandoeningen aan spieren, pezen, 

gewrichten en botten. Het is voor ruim 2 miljoen Nederlanders, jong en oud, een dagelijkse strijd. 

Een strijd tegen een (blijvende) ziekte, maar ook tegen pijn, vermoeidheid, eenzaamheid en 

onbegrip. Reuma is nog niet te genezen en dagelijks strijden er mensen om simpelweg ‘mee te 

kunnen (blijven) doen’: thuis, op school en op het werk. 
 

Wij zijn de landelijke patiëntenorganisatie Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland en zetten ons 

in voor alle mensen met reuma. Centraal bij alles wat wij doen, staat de vraag: ‘Wat vind u 

belangrijk?’. Wat kunnen wij, als patiëntenorganisatie, voor u betekenen op de werkvloer, op school 

of thuis? Onze slogan luidt ‘Reuma? Samen bereiken we meer!’ Immers, samen sta je sterker in het 

bereiken van je doelen.  
 

1 Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland 

De Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland (RZN) is opgericht in 2014 en behartigt als 

professionele, actieve landelijke patiëntenorganisatie de belangen van alle mensen met reuma.  

RZN is een groeiende landelijke non-profit patiëntenorganisatie met een maatschappelijke 

doelstelling, die niet op winst is gericht. We hebben de ANBI status, de CBF-erkenning, 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), namens Nederland lid van de 

European Alliance of Associations for Rheumatology (EULAR) voor PARE en geassocieerd lid van 

Eurordis.  
 

1.1 Onze uitgangspunten    

Visie: als professionele, actieve patiëntenorganisatie ons in te zetten voor álle mensen met reuma.  

Missie: te streven naar een goede belangenbehartiging voor alle mensen met reuma op alle voor hun 

van belang zijnde terreinen. 

Bekendheid: laten zien, waarmee we bezig zijn als belangenbehartiger voor mensen met reuma en 

de naamsbekendheid van reuma bij het algemene publiek te vergroten. 

Werkveld: ons inzetten voor alle mensen met reuma in Nederland. Daarnaast blijven wij op de 

hoogte van Europese ontwikkelingen, hetgeen we weer uitdragen naar onze leden en via de website. 
 

1.2 Wat doen we? 

Wij richten ons onder andere op voorlichting, belangenbehartiging op nationaal en internationaal 

vlak, organiseren van acties en events, inbreng van patiëntparticipatie, inzet van onze 

patientpartners en patient advocates, deelname in onderzoek en lotgenotencontact.  
 

2 Beleid en evaluatie 

2.1 Organisatie  

Een duidelijke organisatiestructuur en afspraken over verantwoordelijkheden zijn randvoorwaarden 

voor het realiseren van de missie en visie binnen en buiten de organisatie.  
 

2.2 Omgevingsanalyse  

Demografisch: rekening houden met demografische verschillen in gebruik communicatiemiddelen.  

Financieel: de nadruk ligt op ‘duurzaamheid’ van initiatieven, zijnde de waarde die gehecht wordt 

aan het goede doel en de besteding van de gegeven baten.  
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Politiek: laten zien waar we voor staan en die belangen behartigen.  

Media en communicatie: sociale media stelt specifieke eisen aan de informatie en communicatie van 

onze organisatie. Dat geldt ook voor de groep die we met meer traditionele middelen, zoals website 

of E-zine, bereiken.  
 

3 Doelstellingen 

3.1 Invulling missie en visie 

Eigen regie in beleid: Landelijk 

• deelname aan diverse gremia binnen de gezondheidszorg voor belangenbehartiging bij de diverse 

interne en externe stakeholders. 

• lidmaatschappen Patiëntenfederatie Nederland en Ieder(in): samenwerking met andere landelijke 

patiëntenorganisaties.  

• samenwerking nastreven met andere patiëntenorganisaties. 

Internationaal 

• lidmaatschap EULAR voor PARE: het uitwisselen van kennis en ervaring met andere nationale 

patiëntenorganisaties binnen EULAR. 

• lidmaatschap IOF: het uitwisselen van kennis en ervaring met andere organisaties binnen het IOF. 

• geassocieerd lidmaatschap EURORDIS: het uitwisselen van kennis en ervaring met andere 

organisaties. 

Eigen regie in deelname aan de maatschappij: 

• netwerk van patientpartners (ervaringsdeskundigen) in patiënten kennisnetwerk: actief in 

voorlichting over leven met reuma en in (wetenschappelijk) onderzoek.  

• netwerk van patient advocates (ervaringsdeskundigen) in patiënten kennisnetwerk: actief in 

voorlichting over leven met reuma en in beleid en (wetenschappelijk) onderzoek. 

• Voorlichting via de website, E-zine en sociale media van ReumaZorg Nederland. 

Eigen regie in financiering:  

• instellingssubsidie overheid, werving baten projecten en activiteiten, contributies en donaties.  
 

3.2 Bestuur  

Werkwijze: bestuursleden zijn actief op basis van de verschillende disciplines. 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: bestuur bestaat uit ten minste 5 en ten hoogste 9 bestuursleden. Benoeming is door 

de ALV voor een periode van 4 jaar en daarna opnieuw verkiesbaar voor een nieuwe periode.  
 

Uitgangspunten           

Professioneel: werken binnen een organisatiestructuur met gescheiden verantwoordelijkheden.  

Duurzaam: goede binding met relaties en specifieke aandacht voor informatie uitgifte.  

Klachtenbehandeling: klachten in behandeling nemen en afhandelen binnen vier weken.  

Transparantie: zorgen voor financiële en organisatorische verslaglegging.  

ANBI-status: we zijn een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).  

CBF-erkenning: voldoen aan de eisen en uitgangspunten CBF. 

 

Voor 2020 - 2022 zijn er zeven zaken van belang: 

1. Een verdergaande professionalisering en uitbouw van de interne organisatie. 
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2. Een duidelijke profilering met kernboodschap naar buiten. 

3. Inhuur en aanname van professionele medewerkers. 

4. De mogelijkheid bieden aan student-assistenten om ervaring op te doen binnen de organisatie. 

5. Het werven van baten voor uitvoer projecten. 

6. De focus op het betrekken van stakeholders. 

7. De samenwerking met nationale en internationale patiëntenorganisaties. 
 

3.3 Beleidsdoelen 2020-2022 

• Voorlichting en informatievoorziening 

Beleidsdoel: mensen met en zonder reuma te voorzien van betrouwbare voorlichting en informatie.  

• Belangenbehartiging in beleid 

Beleidsdoel: behartigen van de belangen van mensen met reuma en kwaliteit van zorg.  

• Zichtbaar in de samenleving   

Beleidsdoel: zichtbaar zijn als patiëntenorganisatie in de samenleving.  

• Belangenbehartiging door ervaringsdeskundigen  

Beleidsdoel: ervaringsdeskundigen laten deelnemen in onderzoek en in voorlichting.  

• Lotgenotencontact  

Beleidsdoel: het bevorderen van kennis en uitwisseling van wederzijdse ervaringen. 

• Sterke vrijwilligersorganisatie    

Beleidsdoel: voldoende actieve vrijwilligers.  

• Solide beleid en financiële structuur 

Beleidsdoel: betrouwbaar beleid en financiële structuur voor de organisatie. 

• (Internationale) samenwerking  

Beleidsdoel: (internationale) uitwisseling van kennis en ervaring en van bundeling patiënten 

belangen.   
 

 

Colofon 

Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland 

Postbus 58 

6500 AB  Nijmegen 

https://reumazorgnederland.nl 

 

KvK  61827126 

ANBI  854505659  

Vestigingsplaats: Ooij 
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