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 1. Missie en visie

  Missie

Prader-Willi Stichting is de patiëntenorganisatie die de belangen behartigt 

voor mensen met het Prader-Willi syndroom (PWS) en de personen in hun 

omgeving die nauw betrokken zijn in de begeleiding, zorg of anderszins.

  Visie

•  Een krachtige en professionele patiëntenorganisatie zijn met veel aandacht 

voor informatievoorziening, lotgenotencontact, belangenbehartiging en 

internationale samenwerking met buitenlandse partners

•  Een grote rol spelen en verantwoordelijkheid nemen bij de 

 ontwikkeling en totstandkoming van kwaliteit van zorg en begeleiding; 

 het ontwikkelen en bundelen van informatie en kennis

•  De PWS-gemeenschap verenigen, mobiliseren en van een 

 krachtige stem voorzien

 

 2. Kerntaken
•  Informatievoorziening aan mensen met PWS, ouders/betrokkenen die op 

een of andere manier met PWS te maken hebben o.a. door (digitaal) exper-

tisecentrum, themadagen etc.

•  Lotgenotencontact: opbouw van een brede PWS-gemeenschap 

 in Nederland als bron van informatie tussen mensen met PWS,

 direct betrokkenen en professionals

•  Belangenbehartiging richting overheid, verzekeraars, 

 ziekenhuizen en maatschappelijke organisaties

•  Kwaliteitsverbetering van de zorg door gesprekspartner te zijn

 van medische en andere zorgverleners en door partner te zijn in 

 het Expertisecentrum PWS

•  Nauwe samenwerking met het Prader-Willi Fonds 

•  Netwerken: Bevorderen nationale en internationale uitwisseling 

 van informatie



 3. Strategisch werkplan

  Wat zijn speerpunten in 2022-2024?

•  Digitaal expertisecentrum inhoudelijk verbeteren en er meer bekendheid 

aan geven aan ouders, familieleden en professionals

•  De thema’s  “Gedrag” en “Wonen” prioriteit geven in de voorlichting en 

andere communicatieve uitingen

•  Intensivering van de  samenwerking met het PW Fonds.

•  Betrekken van de achterban bij activiteiten en waar nodig activeren

  Hoe bereiken we dit?

•  Het digitaal expertisecentrum actualiseren en makkelijker toegankelijk  

maken voor zowel ouders/verzorgers als professionals

•  Onderzoeken hoe de websites van PW Stichting, PW Fonds en DEC beter 

kunnen integreren.

•  www.praderwillisyndroom.nl als centrale domeinnaam gaan gebruiken.

•  Een gestructureerde activiteitenplan(ning) opstellen, gericht op informatie 

uitwisselen en ontmoeten

•  LeerSaam themadag in 2024 over thema ‘Wonen’

•  Gedragsdeskundigen uit binnen- en buitenland uitnodigen  

voor voorlichtingsactiviteiten

•  Actief benaderen van achterban voor deelname aan projecten 

•  Bestuursleden benoemen in beide besturen van PW Stichting en PW Fonds

http://www.praderwillisyndroom.nl


 4. Bestuur en organisatie

  Bestuur 
•  Voorzitter: Fred Nicolai

•  Penningmeester: Floris Vos

•  Secretaris: Elise Zegwaart (tevens secretaris van PW Fonds)

•  Algemeen: Annet van Dalen (tevens bestuurslid van PW Fonds)

  Verdere organisatie 

•  Sandra de Keijzer: activiteiten en backoffice ondersteuning (tevens be-

stuurslid PW Fonds) en coördinatie Prader Willi (magazine dat twee keer 

per jaar verschijnt)

•  Mariëlle Dekker: Advies en redactie Prader Willi

•  Gijs Kuijper: Grafisch ontwerp

•  Jos Peters: IT-ondersteuning

•  FBPN: Ledenadministratie, financiële administratie, secretariële ondersteu-

ning en taken bij digitaal expertisecentrum

•  Werkgroep Leersaam: Twee-jaarlijks congres

•  Innercircle-team: vertegenwoordiging vanuit achterban en ondersteuning 

stichting bij diverse activiteiten

  Prader-Willi Fonds

Het PWF heeft tot doel het verwerven van (financiële) middelen ten behoeve 

van onderzoek en projecten die in het teken staan van het bevorderen van de 

kwaliteit van het leven van kinderen en volwassenen met het Prader-Willi syn-

droom, in de meest uitgebreide zin. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken 

door het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek naar het syndroom, zo 

nodig in samenwerking met andere instanties. 

Doelstellingen Prader-Willi Fonds:

•  Onderzoek naar de oorzaken; 

•  Onderzoek ten behoeve van de diagnostisering; 

•  Onderzoek ter bevordering van de kwaliteit van het leven  

van mensen met het syndroom. 



Het Prader-Willi Fonds focust zich daarbij op zijn kerntaak: het financieren van 

wetenschappelijk onderzoek en het initiëren van activiteiten die de beschik-

bare kennis bundelen. 

Overeenkomstig het Statuut werken het Fonds en de Prader-Willi Stichting 

nauw samen als waren zij één bestuurlijke organisatie. Ter borging zijn twee 

bestuurdersleden bestuurslid van zowel het PW Fonds als de Prader-Willi 

Stichting en is er één gezamenlijke Raad van Toezicht.

  Raad van Toezicht

De Stichting en het Fonds hebben één gemeenschappelijke Raad van Toezicht 

(RvT) ingesteld, bestaande uit drie leden. De RvT houdt toezicht op het beleid 

van de Stichting en op de algemene gang van zaken in de Stichting. Daarnaast 

staat de Raad van Toezicht het bestuur met raad ter zijde. De RvT vergadert 

twee maal per jaar met de besturen van PW Stichting en PW Fonds.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

•  Aldert Hoksbergen (voorzitter)

•  Martin Moeken

•  Monique de Kok. 

  

  Medische Adviesraad

Ten aanzien van de besteding van de middelen van de Stichting en het Fonds 

wordt het bestuur geadviseerd door een College van Deskundigen. Dit college 

bestaat standaard uit drie personen en wordt bij specifieke subsidieaanvragen 

ad hoc aangevuld met een deskundige op het betreffende terrein. 

Het college bestaat uit de volgende personen: 

•  dr. Margje Sinnema, klinisch geneticus 

•  dr. Dederieke Maes-Festen, AVG-arts en universitair hoofddocent

•  dr. Gera Hoorweg-Nijman, kinderarts-endocrinoloog.



  Expertisecentrum PWS/Kerngroep 

Het Expertisecentrum Prader-Willi syndroom is een landelijk expertisecen-

trum voor kinderen en volwassenen met het Prader-Willi syndroom en houdt 

zich o.a. bezig met: patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek, het ontwik-

kelen van richtlijnen en zorgstandaarden, voorlichting en deskundigheidsbe-

vordering. In het expertisecentrum participeren Erasmus MC, Radboud UMC, 

Stichting Kind en Groei, Prader-Willi Stichting en Prader-Willi Fonds.

De Kerngroep bewaakt de kwaliteit van de medische content die op het digi-

tale portaal van het expertisecentrum wordt geplaatst. De Kerngroep wordt 

gevormd door artsen, arts-onderzoekers en andere professionals. 

Voorzitter Fred Nicolai vertegenwoordigt de PW Stichting in deze kerngroep. 

De overige leden zijn:

•  Prof. Dr. A.C.S. Hokken - Koelega, Erasmus MC en Stichting Kind en Groei

•  Dr. Joyce Geelen, Amalia kinderziekenhuis

•  Dr. Laura de Graaff, Erasmus MC

•  Drs. Lionne Grootjen, Stichting Kind en Groei

•  Dr. G.F. Kerkhof, Erasmus MC en Stichting Kind en Groei

•  Dr. Dederieke Maes – Festen, Erasmus MC

•  Dr. Leo van Vlimmeren, Amalia kinderziekenhuis

•  Dr. Melanie Burgers, Amalia kinderziekenhuis



 5. Activiteitenplan 

De Prader-Willi Stichting heeft een meerjarenplan gemaakt voor de activiteiten, 

die gericht zijn op informatievoorziening en lotgenotencontact. 

•  Contactdag 

  De jaarlijkse contactdag is de ontmoetingsdag voor kinderen en volwassenen met 

PWS, hun ouders, broers en zussen of begeleiders. Er is een cyclus van vier jaar op 

verschillende locaties om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Het programma volgt 

steeds een vast patroon.

•  LeerSaam 

  Themadag boordevol informatie voor ouders, familieleden, vrijwilligers en beroeps-

krachten. LeerSaam wordt eens per twee jaar georganiseerd. In 2022 is het thema 

Transitie en in 2024 staan de thema’s Wonen en 18+ centraal.

•  Prader-Willi Café 

  Een of twee keer per jaar is er op een avond een Prader-Willi Café. Een gastspreker 

geeft een presentatie, gevolgd door een vragenronde. Deze Cafés zijn zowel fysiek 

als online te volgen. 

•  Speeltuin 

  Samen lekker spelen en kletsen op de speeltuin ochtend. 

•  Dreamnight at the Zoo

  Elk jaar in juni zijn dierenparken een vrijdagavond extra open en hebben dan een 

fantastisch programma voor mensen met een beperking en hun gezin of begeleiding.

•  Facebook / website posts met nieuws / nieuwsflitsen

•  Prader Willi 

  Magazine dat twee maal per jaar verschijnt. Een gezamenlijke uitgave van PW Stich-

ting en Parder-Willi Fonds.

•  Deelname IPWSO

  Om het jaar organiseert de International Prader-Willi Syndrome Organisation een 

conferentie. Een bestuurslid en een lid van de Stichting nemen hier dan aan deel.

  Activiteiten voor Netwerken en lobby

•  VSOP - aansluiten bij discussie over zeldzame ziekten

•  PGO – conferentie deelname

•  Lobby richting verzekeraars in verband met financiering Expertisecentrum

•  Uitbouwen internationaal netwerk



 6. Financiële planning

  Inkomsten 

De patiëntenorganisatie verkrijgt haar inkomsten uit een overheidssubsidie 

alsmede jaarlijkse vaste bijdragen vanuit de achterban. 

PGO subsidie € 50.000 toegekend in 2022 en zal naar verwachting in komen-

de jaren worden voortgezet.

  ANBI 
De Stichting heeft een ANBI-verklaring van de Belastingdienst, waardoor  

giften aftrekbaar zijn van de belasting. Een als ANBI (Algemeen Nut Beogende 

Instelling) aangemerkte organisatie hoeft geen successierecht of schenkings-

recht te betalen over erfenissen en schenkingen die zij ontvangt in het kader 

van het algemeen belang. Uitkeringen die een ANBI doet in het algemeen 

belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking. Indien een donateur een 

gift doet aan een ANBI kan deze gift binnen de daarvoor geldende regels van 

inkomsten- of vennootschapsbelasting afgetrokken worden. 
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