Aan het werk met het
Reumafonds

actief aan het Reumafonds te verbinden. Wij noemen dat een
win-winsituatie.’

Ruim baan voor wetenschappelijk onderzoek
Het Reumafonds ontvangt geen subsidie van de overheid.

In Nederland leven bijna 2 miljoen mensen met
een vorm van reuma, zoals artrose. De ruime meerderheid heeft een baan. ‘Met begrip van collega’s,
goede afspraken en aanpassingen op de werkvloer
kunnen mensen met reuma in het arbeidsproces
blijven’, zegt directeur Lodewijk Ridderbos van het
Reumafonds. ‘Dat is goed voor de werknemers, maar
ook voor de werkgevers. Want zo gaat er geen kostbare kennis en kunde verloren.’

…of samen in actie!
Bedrijven zijn van harte welkom voor een partnerschap met
het Reumafonds. Ridderbos: ‘Dan kijken we samen welke
manier van ondersteuning het beste bij een onderneming
past. Veel sportieve werknemers? Vorm dan een bedrijventeam voor de Singelloop tegen reuma, ons jaarlijkse hardloopevenement in Utrecht. Of doe met je collega’s samen
vrijwilligerswerk voor het Reumafonds, bijvoorbeeld tijdens
de collecteweek in maart.’

Win-winsituatie
Reuma is nog niet te voorkomen of te genezen. Daarom blijft
onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak
en behandeling van reuma hard nodig. In de afgelopen twintig jaar heeft onderzoek al tot flinke vooruitgang geleid in de
behandeling van reuma. Veel mensen met reuma kunnen
daardoor actief blijven op de arbeidsmarkt. ‘Maar we zijn
er nog niet’, stelt Lodewijk Ridderbos. ‘Om chronisch zieke
werknemers te behouden, hebben we ook de steun van
hun werkgevers nodig. Daarom vragen we bedrijven zich

Fonds op Naam is een bijzondere manier om je als bedrijf
of particulier voor een speciaal (onderzoeks)project te verbinden aan het Reumafonds, fiscaal is dit ook aantrekkelijk.
We merken dat bedrijven op die manier hun persoonlijke
betrokkenheid bij reuma op een waardevolle manier willen
bestendigen.’

Geïnteresseerd in de mogelijkheden voor uw
bedrijf?
Dankzij donaties, giften, de jaarlijkse collecte, schenkingen en
nalatenschappen kan het Reumafonds onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek financieren. Het Servicebureau Schenken & Nalaten helpt bijvoorbeeld met het opmaken van een
periodieke schenking en de juridische afwikkeling daarvan.

Fonds op Naam….
Ook is het mogelijk een Fonds op Naam te stichten. ‘Een

Neem dan contact op met Maarten Nederkoorn, manager
Fondsenwerving. Via mail: M.Nederkoorn@reumafonds.nl
of telefonisch: 020-589 64 64. www.reumafonds.nl

