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Voorwoord
Dit is het 1e Beleidsplan van ParkinsonNL, het gezondheidsfonds dat op 26
maart 2021 onder die nieuwe naam en met een volledig gewijzigde governance
is gestart, als opvolger van de al in 2002 opgerichte Stichting Parkinson
Nederland. Door die nog relatief ‘verse start’ is het ook een plan op hoofdlijnen,
dat om nadere uitwerking en bespreking met relevante stakeholders vraagt.
Dat betreft natuurlijk vooral de adviesraden die binnen ParkinsonNL worden
ingesteld, maar ook de partners binnen de Parkinsonalliantie. Vanaf komend
najaar zal er aan een nieuw beleidsplan worden gewerkt, voor de jaren
2022-2025.
Parkinson is de snelst groeiende neurologische ziekte. En toch weten veel
mensen niet wat de ziekte precies is. Laat staan dat mensen begrijpen wat
de invloed van parkinson is op het dagelijks leven. Daar gaan wij verandering
in brengen door baanbrekend onderzoek en grensverleggende innovaties te
stimuleren, en door veel meer mensen bewust te maken van wat de ziekte echt
inhoudt. Om vanuit gevoelde urgentie fondsen te werven en een beroep te
doen op de geefbereidheid van het Nederlandse publiek.
Wij willen, samen met de partners van Parkinsonalliantie Nederland
(patiëntenvereniging, onderzoekers en zorgverleners) bijdragen aan een
toekomst zonder parkinson. Kennis is daarbij de basis van ons fonds. Kennis
over het ontstaan en het verloop van de ziekte, de behandeling ervan en
kennis over de benodigde zorg voor mensen met parkinson en het verbeteren
van hun kwaliteit van leven.
We stimuleren het ontwikkelen van kennis door te investeren in
wetenschappelijk en maatschappelijk onderzoek ten behoeve van mensen met
parkinson en met de zorgverleners en onderzoekers die zich dagelijks inzetten
voor deze patiënten. Ook voorlichting over de verschillende uitingen van
parkinson(isme) hoort hierbij. Cruciaal onderdeel van onze missie is om hier
voldoende fondsen voor te werven om dit waar te kunnen maken.
Daarom is ParkinsonNL opgericht, met als motto: ‘Samen grenzen verleggen’.
Bert Kuipers
Directeur-bestuurder
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Vanuit gevoelde urgentie
impact creëren
Parkinson1 is de snelst groeiende neurologische aandoening ter wereld. Bij
ouderen én - steeds vaker - op jongere leeftijd. Toch krijgt de ziekte en de grote
impact op het persoonlijk leven nog altijd niet de aandacht en focus die ze
verdient. Vooralsnog is dé oplossing niet gevonden. Met deze gevoelde
urgentie én vanuit positiviteit en bevlogenheid is het onze intentie in Nederland
het verschil te gaan maken op het gebied van fondsenwerving, onderzoek,
innovatie en bewustwording.

Onze visie

Het leven is te mooi om aan de zijlijn te staan
Leven met parkinson is als een achtbaan, waarin je je tussen hoop en vrees
begeeft. Door het progressieve karakter van de ziekte is de toekomst onzeker
en is een actief leven niet langer een vanzelfsprekendheid. Parkinson dwingt je
voortdurend om je verwachtingen bij te stellen. Ze daagt uit om de moed erin
te houden, veerkracht te tonen en zo onderdeel uit te blijven maken van de
samenleving.

Onze missie

Versneld stappen zetten richting een wereld zonder parkinson
Bij ParkinsonNL zetten we versneld stappen richting een wereld zonder
parkinson. We zetten het leven centraal in alles wat we ontwikkelen, bedenken
en onderzoeken. Onze focus ligt op het afremmen en liefst voorkomen van de
ziekte. Tot die tijd zorgen we ervoor dat mensen met parkinson en hun
omgeving een zo goed mogelijk leven kunnen leiden. Doordachte en effectieve
fondsenwerving legt daarbij de basis om doelgericht te investeren in
onderzoek, innovatie en bewustwording. Zo gaan we écht impact realiseren.

Onze rol

Bevlogen uitdager
Als fonds nemen we geen genoegen met middelmaat en gaan we voor
klinkende resultaten. We leggen de lat hoog en gaan slim met onze tijd, geld en
energie om. We dagen onszelf en anderen uit om buiten de gebaande paden te
treden. Dat is dé manier om uit de status quo te komen en de
noodzakelijke doorbraken te forceren. Als onderdeel van Parkinsonalliantie
Nederland merken we hoe krachtig we als team zijn. Zo gaan we, gesteund
door de achterban, vanuit stevige ambities onze doelen realiseren

Onze essentie

Verlegt grenzen
Wie grenzen verlegt, geeft de wereld nieuwe energie. Dat maakt bij patiënten,
onderzoekers en zorgprofessionals de inspiratie los die nodig is om nooit op
te geven. Bij ParkinsonNL gaan we die grenzen verleggen. Via baanbrekende
oplossingen gaan we de ziekte afremmen en uiteindelijk voorkomen. Tot die tijd
zoeken we naar nieuwe wegen om de kwaliteit van leven te zo hoog mogelijk te
houden. We dagen iedereen uit om mee te doen en bij te dragen. Samen gaan
we zo het ogenschijnlijk onmogelijke mogelijk maken.

1 Overal waar parkinson staat kan ook steeds ‘parkinsonisme’ worden gelezen.
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Onze kerndoelen
Kader Goede doelen branche en Parkinsonalliantie2

De goede doelen branche en in het bijzonder de gezondheidsfondsen
daarbinnen en het parkinson alliantieveld, waarbinnen ParkinsonNL
functioneert bieden het kader waarbinnen we onze kerndoelen hebben
bepaald. Dit laat zich als volgt schematisch weergeven.
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Onderzoek

Grensverleggend onderzoek
Wij subsidiëren en stimuleren wetenschappelijk en maatschappelijk onderzoek
naar de oorzaken van en oplossingen voor parkinson(ismen).
•

Statuten ParkinsonNL: het toewijzen van geldelijke middelen aan
wetenschappelijk onderzoek naar de preventie, behandeling en genezing
van Parkinson(ismen), alsmede naar de sociale en maatschappelijke
gevolgen van de ziekte voor mensen met Parkinson(ismen) en hun naaste
omgeving.
Parkinson kent vele verschijningsvormen. Door inzicht te krijgen in al die
verschillende mechanismes wil ParkinsonNL bijdragen aan het voorkomen,
vertragen én genezen van de ziekte. Nederland is daarbij een ideale proeftuin
omdat er korte lijnen zijn tussen patiënten, behandelaars en onderzoekers.
Wetenschappelijk onderzoek heeft de laatste jaren veel nieuwe inzichten
opgeleverd. De komende jaren willen we versnellen. Om (de gevolgen van)
parkinson de wereld uit de helpen is een krachtig offensief tegen parkinson
hard nodig. De Parkinsonalliantie heeft hiervoor de Agenda voor Onderzoek &
Innovatie opgesteld. Deze vormt het kader voor het werk van ParkinsonNL.
Om doorbraken in wetenschappelijk onderzoek te bereiken, is meer geld voor
parkinson-onderzoek nodig. ParkinsonNL wil zo de kennis en het inzicht
vergroten om te:
• voorkomen dat mensen parkinson krijgen (preventie);
• zorgen dat mensen met parkinson de beste zorg krijgen (behandeling);
• zorgen dat mensen met parkinson genezen van deze ingrijpende ziekte
(genezing).
2 Zie www.parkinsonalliantie.nl voor meer informatie.
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Dit doen we door de volgende activiteiten te ondernemen:
• stimuleren van continuïteit van kwalitatief parkinson-onderzoek in
Nederland door middel van programmasubsidies en een sterk
onderzoekersklimaat.
• subsidiëren van meerjarige onderzoeksprojecten en pilots.
• bijdragen aan (inter)nationale samenwerking en het delen van kennis.
• zichtbaar maken van de impact van (gesubsidieerd) onderzoek.

Innovatie

Baanbrekende innovatie
Wij subsidiëren en stimuleren innovatieve projecten met relevantie voor zowel
mensen met parkinson en hun omgeving als de maatschappij, die de kwaliteit
van zorg en van leven met parkinson verhogen.
•

Statuten ParkinsonNL: het toewijzen van geldelijke middelen aan projecten
en initiatieven die tot doel hebben de zorg voor en de kwaliteit van leven van
mensen met Parkinson(ismen) te verbeteren;
Om versneld stappen te zetten tegen Parkinson is het noodzakelijk om veel
meer ‘out of the box’ en domeinoverstijgend te kunnen denken en werken.
Helaas kunnen we parkinson op dit moment nog niet voorkomen of genezen.
Tot die tijd zetten we alles op alles om de kwaliteit van zorg en leven voor
mensen met parkinson te verbeteren, zodat ze:
• minder last hebben van lichamelijke klachten;
• zich emotioneel beter voelen;
• zo goed mogelijk kunnen meedoen in de maatschappij.
Daarom start ParkinsonNL projecten en samenwerking tussen medische
wetenschap, farmacie, technologie en creatieve industrie.
Dit doen we door de volgende activiteiten te ondernemen:
• het bevorderen van het delen van kennis en ervaring op (inter)nationaal
niveau om samenwerking te stimuleren en uiteindelijk de kwaliteit van leven
van mensen met parkinson te verbeteren.
• het behartigen, in samenwerking met onze partners in de Parkinsonalliantie, van de belangen van mensen met parkinson, hun naasten en
zorgprofessionals bij relevante organisaties, instellingen en overheid.
• het subsidiëren van programma’s ter verbetering van de kwaliteit van zorg
en/of leven voor mensen met parkinson.

Voorlichting

Bewustwording en impact
Wij delen kennis over wetenschappelijke en maatschappelijke aspecten van
(leven met) parkinson met een breed publiek.
•

Statuten ParkinsonNL: het toewijzen van geldelijke middelen aan het
verbeteren en borgen van goede informatievoorziening over
parkinson(ismen) én het bekendheid geven aan de resultaten van het
onderzoek en (zorg)innovatie. Deskundigheidsbevordering van
(aanstaande) onderzoekers. Het (doen) geven van publieksvoorlichting op
het gebied van (de preventie van) parkinson(ismen)
ParkinsonNL wil bijdragen aan de bewustwording van de urgentie en impact
van de ziekte. We geven objectieve informatie over de resultaten en impact van
door ons gesubsidieerde onderzoeken en projecten en creëren begrip voor
leven met parkinson. Ook bij onderzoek en innovatie, maar zeker bij deze
doelbesteding is nauwe samenwerking in en draagvlak voor de activiteiten
vanuit de
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Parkinsonalliantie cruciaal. Dat geldt natuurlijk ook samenwerking met
individuele partners daarbinnen, zowel met de Parkinson Vereniging,
ParkinsonNet en last but not least de vereniging van Dutch Parkinson
Scientists.
De voorlichting van ParkinsonNL heeft een aantal doelen:
• Bewustwording
ParkinsonNL investeert in bewustwording bij een breed publiek (in
samenwerking met Parkinson Vereniging en ParkinsonNet). Zo stimuleren we
dat mensen eerder met klachten naar de dokter gaan en eerder een diagnose
en behandeling krijgen. Ook draagt bewustwording bij aan fondsenwerving.
Zodat er meer geld komt voor onderzoek en innovatie.
• Delen van resultaten uit onderzoek en innovatie
We weten steeds meer door onderzoek en vinden als ParkinsonNL het
belangrijk die kennis te delen. Zodat iedereen op de hoogte is van de laatste
ontwikkelingen (hier vooral samenwerking met Dutch Parkinson Scientists en
ParkinsonNet).
• Bevorderen leefstijl en gezonde omgeving
Door gezond eten en genoeg bewegen kun je parkinson vertragen.
Omgevingsfactoren kunnen van invloed zijn op het ontstaan van de ziekte.
ParkinsonNL deelt deze informatie met het Nederlandse publiek (in
samenwerking met ParkinsonNet en Parkinson Vereniging en met de
Samenwerkende Gezondheidsfondsen).
• Vroegtijdige herkenning
Parkinson wordt vaak pas in een laat stadium gediagnosticeerd. Mensen lopen
veel te lang met klachten rond en dat zorgt voor een (te) late behandeling bij
al ernstigere klachten. Een eerdere herkenning en erkenning zorgt ervoor dat
zowel behandelaars als patiënten eerder de juiste stappen kunnen zetten.
Daarbij zijn belangrijke onderzoeksvragen welke biomarkers kunnen bijdragen
aan vroeg diagnostiek om kandidaten voor ziekte modificatie tijdig te vangen.
Qua voorlichting is er behoefte aan een publiekscampagne, gericht op
potentiële patiënten, huisartsen, zorgverleners en risicogroepen, om
symptomen eerder te herkennen en preventie te realiseren.
Dit doen we door de volgende activiteiten te ondernemen:
• Wij creëren en delen toegankelijke media over resultaten en impact van
door ons gesubsidieerd onderzoek en leven met parkinson, waarbij we inspelen op actualiteiten.
• Wij organiseren en participeren in bijeenkomsten en activiteiten op het gebied van parkinson voor het algemene publiek.
• Wij subsidiëren voorlichting die wordt ontwikkeld en/of gegeven door
derden, in het bijzonder door de Parkinson Vereniging.

Fondsenwerving

Wij werven fondsen ten behoeve van onze kerndoelen onderzoek, innovatie en
publieksvoorlichting, met de focus op onderzoek.
• Statuten ParkinsonNL: het werven van fondsen.
Hét doel voor fondsenwerving in 2021 en de jaren erna: een veel grotere
inkomstenstroom, met meer zekere stromen en spreiding van stromen.
ParkinsonNL zet alles op alles om de ziekte af te remmen en in de toekomst te
voorkomen. Dat kan niet zonder succesvolle fondsenwerving. Daarmee
investeren we in goede voorlichting, onderzoek en innovaties.

6

Dit doen we door de volgende activiteiten te ondernemen:
• Wij verbinden ons met kleine en grotere gevers, periodieke schenkers,
erflaters, vermogensfondsen en stichtingen en bedrijven.
• Wij initiëren, coördineren en faciliteren nieuwe fondsenwervende
activiteiten.
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Onze ambities (2030)
De ambities van ParkinsonNL zijn geformuleerd met het oog op het jaar 2030,
vanuit het kader zoals door de kernpartners vastgesteld in de Onderzoek &
Innovatie Agenda van de Parkinsonalliantie.

Onderzoek

We hebben met nieuwe kennis en inzichten uit onderzoek flinke stappen gezet
in:
• het voorkomen van parkinson en parkinsonismen;
• het afremmen van de ziekte;
• een sterk verbeterd leven voor mensen met parkinson.
ParkinsonNL initieert, stimuleert en geeft geld aan grensverleggend
onderzoek. Hierdoor willen we in 2030 weten hoe we parkinson kunnen
voorkomen en het ziekteproces afremmen. Daarnaast starten we projecten
die de zorg en het leven van mensen met parkinson sterk verbeteren.

Innovatie

We hebben met baanbrekende innovaties bijgedragen aan vernieuwend
onderzoek en betere zorg. Met de uitkomsten van dit onderzoek kunnen
mensen met parkinson zo goed mogelijk leven en krijgen ze de beste zorg.
ParkinsonNL start en stimuleert hiervoor de domeinoverstijgende
samenwerking tussen de (medische) wetenschap, farmacie, technologie en
creatieve industrie.
We hebben met nieuwe interventies het leven van mensen met parkinson
duidelijk verbeterd.
De interventies zijn bewezen effectief, eenvoudig bereikbaar en makkelijk toe
te passen voor iedereen die er gebruik van wil maken. Dit zorgt ervoor dat
mensen met parkinson een hogere kwaliteit van leven hebben waarbij ze beter
en langer kunnen functioneren en ook hun sociale leven beter en op een aangename manier kunnen invullen.

Voorlichting

Weet 80% van de Nederlandse bevolking boven de 18 jaar wat parkinson
is. Deze mensen beseffen wat de invloed van de ziekte is op het leven van
mensen met parkinson, hun omgeving en de maatschappij.
Parkinson is de snelst groeiende neurologische ziekte. En toch weten veel
mensen niet wat de ziekte precies is. Laat staan dat mensen begrijpen wat
de invloed van parkinson is op het dagelijks leven. Daar gaan wij verandering
in brengen door veel meer mensen bewust te maken van wat de ziekte echt
inhoudt.
Herkennen mensen met parkinson, hun naasten én behandelaars binnen een
jaar de klachten die horen bij parkinson, zodat de behandeling zo snel mogelijk start.
Fondsenwerving
Het fonds groeit in vier jaar van ruim 1 naar tenminste 5 miljoen euro
inkomsten, weet dat niveau te consolideren en hopelijk verder uit te breiden.
De bekendheid van ParkinsonNL is aan zienlijk vergroot en er is sprake van een
gulle geefbereidheid bij de Nederlandse bevolking en een brede mix van
inkomstenbronnen.
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Onze beleidsuitgangspunten
Algemeen
•
•
•
•

•
•
•

Wij participeren binnen en werken samen met organisaties in het
parkinsonveld, in het bijzonder met die voor patiënten, zorgverleners en
onderzoekers in de Parkinsonalliantie.
Wij participeren binnen en werken samen met organisaties in de goede
doelen branche, in het bijzonder de Samenwerkende Gezondheidsfondsen
en Goede Doelen Nederland.
Wij subsidiëren kwalitatief hoogwaardige, haalbare en voor onze kerndoelen
relevante programma’s en projecten.
De wetenschap bepaalt de inhoud van gesubsidieerde onderzoeksprogramma’s en projecten. De inhoudelijke kwaliteitstoets op ingediende
subsidieaanvragen vindt extern en onafhankelijk plaats. De hiervoor
ingestelde Wetenschappelijke en Maatschappelijke Raad adviseert over
honorering van projecten. Externe referenten ondersteunen de WAR.
Wij werken conform de regels van het CBF-keurmerk, de ANBI status en
richtlijn RJ650.
De meerjarenbegroting geeft de uitgangpunten voor de bestedingen per
kerndoel weer binnen een periode van vier jaar. Het kerndoel onderzoek
heeft hierbinnen onze prioriteit.
Wij beogen fondsen beschikbaar te stellen voor parkinson-onderzoek nu en
in de jaren die nog nodig zijn om onze missie te bereiken. Daartoe alloceren
wij bestemmingsreserves ten behoeve van de continuïteit van het
realiseren van onze doelen.

Onderzoek

•
•
•

Wij financieren meerjarige projecten voor zowel fundamenteel als klinisch
patiëntgebonden onderzoek en innovatief en verkennend pilotonderzoek.
Wij maken voor parkinson relevant onderzoek mogelijk middels
cofinanciering.
Wij participeren binnen en/of dragen bij aan (inter)nationale
samenwerkingsverbanden waaronder de International Parkinson and
Movement Disorder Society, de European Parkinson’s Disease Association,
Dutch Parkinson Scientists en de Samenwerkende GezondheidsFondsen
(SGF).

Innovatie
•
•

Wij financieren innovatieve projecten met relevantie voor zowel mensen
met parkinson en hun omgeving als de maatschappij, die de kwaliteit van
zorg en van leven met parkinson verhogen.
Wij zetten ons in om organisatie, inhoud en beschikbaarheid van zorg en de
toegankelijkheid van medicatie voor mensen met parkinson te verbeteren.

Voorlichting

•
•
•

Wij vergroten het begrip voor en de kennis over de ziekte van Parkinson bij
breed publiek.
Wij geven voorlichting over wetenschappelijke resultaten van gefinancierd
onderzoek.
Wij subsidiëren voorlichtingsprojecten van in het bijzonder de Parkinson
Vereniging en van derden over parkinson en gericht op het algemene
publiek.

3 ‘Wij’ in de opsomming van uitgangspunten hieronder kan vaak gelezen worden als ‘ParkinsonNL in
samenwerking met’. Daarom beginnen we ook met de belangrijkste domeinen van samenwerking: binnen de
Parkinsonalliantie en de goede doelen branche.
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Fondsenwerving
•
•
•
•
•
•

Wij beogen de bekendheid van ParkinsonNL en haar focus op
wetenschappelijk onderzoek te vergroten.
Wij koesteren en behouden de unieke band met kleine en grotere gevers,
periodieke schenkers, erflaters, vermogensfondsen en stichtingen en
bedrijven en beogen onze doelgroepen uit te breiden.
Wij faciliteren personen bij het organiseren van fondsenwervende
activiteiten middels een platform en/of andere middelen.
Wij hebben de ambitie onze jaarlijkse inkomsten, zeker in deze en komende
beleidsperiode, aanzienlijk te verhogen.
Wij bieden gevers de mogelijkheid hun donatie te verbinden aan een
specifiek doel binnen onze kerndoelen.
In onze begroting reserveren we ruimte om op verschillende manieren met
verschillende organisaties samen te werken.
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Inkomsten en vermogen
Wijze van verwerving inkomsten

We maken de opbrengsten uit fondsenwerving zo hoog mogelijk door
activiteiten slim en kosteneffectief uit te voeren, en met nieuwe manieren van
fondsenwerving. Zodat we zoveel mogelijk onderzoek en innovatie kunnen
financieren en voorlichting kunnen geven, voor een beter leven en betere zorg
voor iedereen met parkinson.
We willen zoveel mogelijk mensen inspireren om een bijdrage te leveren aan
oplossingen voor parkinson. Dat kan een bijdrage zijn in geld of in tijd, op maat
en binnen hun eigen mogelijkheden.
ParkinsonNL zal als nieuw, eigentijds opererend fonds vooral inzetten op
nieuwe speerpunten, met andere dan de gebruikelijke business modellen, en
op samenwerkingen om zo te zorgen dat er voldoende geld beschikbaar blijft
voor onderzoek. We leggen de focus op middelen waarbij persoonlijk contact
en beleving centraal staat. Werving en behoud doen we via verschillende
kanalen en is gericht op het bevestigen van de keuze en het verhogen van de
betrokkenheid van de donateur. We communiceren over de status en
resultaten van projecten waar donateurs aan bijdragen. Verder is er veel
aandacht voor de efficiency van onze wervingsactiviteiten. Dit is de volgende
mix:
•
•
•
•
•
•
•
•

donateurs en giften;
major donors;
familiefondsen;
vermogensfondsen;
nalatenschappen;
donaties via loterijen;
acties en evenementen;
strategische partnerschappen.

Risico’s en onzekerheden

Evident is dat de opstart risico’s voor een beginnend fonds als ParkinsonNL het
grootst zijn. Andere, deels ermee samenhangende risico’s zijn de
kwetsbare (nog relatief kleine) omvang van de organisatie, eventuele
tegenvallende inkomstenstromen, hoge kosten van de lancering en opbouw
van de organisatie en het aanvankelijk nog weinig onderscheidend karakter.
In een volgende versie van de risicoanalyse zal ook meer gekeken gaan worden
naar de kansen en zal de risicobereidheid (hoogte continuïteitsreserve,
aangaan verplichtingen versus ontvangen baten) meer gespecificeerd worden.

Beheer en besteding vermogen

ParkinsonNL heeft de hoogte van haar continuïteitsreserve op € 450.000
bepaald. Naarmate de inkomsten groeien en de organisatie in de loop der tijd
in omvang toeneemt zal dit bedrag verhoogd moeten worden, vanuit het
uitgangspunt dat dat vanuit goed werkgeverschap de continuïteit van de
organisatie voor een jaar geborgd zou moeten zijn.
Daarnaast zijn er bestemmingsreserves ten behoeve van de continuïteit van
het realiseren van onze doelen. Er worden immers bij toekenning van
onderzoeken en projecten vaak verplichtingen voor meer jaren aangegaan.
Vermogen wordt op spaarrekeningen gezet.
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Organisatie
Onafhankelijk met breed draagvlak

ParkinsonNL is een onafhankelijke organisatie, die fondsen werft voor
publieksvoorlichting, onderzoek en innovatie. We zijn onderdeel van de
Parkinsonalliantie, een samenwerking van organisaties van patiënten,
zorgverleners en wetenschappers in Nederland die zich bezighouden met parkinson en daarmee breed draagvlak creëert voor de fondsenwerving en
doelbesteding van ParkinsonNL.

Onze kernwaarden

Bevlogen - We zijn intrinsiek gemotiveerd
Ondernemend - We tonen daadkracht
Inspirerend - We creëren een positieve beweging
Deskundig - We zetten kennis om in impact
Kernwaarden geven ons concrete handvatten voor ons dagelijks handelen en
leggen de basis voor verbinding met elkaar intern en met al onze externe
relaties.

Huisvesting en bedrijfsvoering

Gekozen is voor huisvesting binnen het Huis voor de Gezondheid in Amersfoort
en concreet voor ‘samenwonen’ (als onderhuurder) met de Maag Lever Darm
Stichting (MLDS). Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de bestaande
infrastructuur van het Huis en met name van diverse faciliteiten van de MLDS.
Ook wordt personeel ‘gedeeld’.

Personeel

ParkinsonNL zal najaar 2021 de eerste medewerkers in dienst nemen. De
eerste maanden is vooral met tijdelijke inhuur en in ZZP constructies gewerkt.
Zoveel mogelijk zal aangesloten worden bij het arbeidsvoorwaarden beleid van
de MLDS.

ICT

Hiervoor geldt in het bijzonder dat aangesloten is op de (actueel ingerichte en
goed onderhouden) infrastructuur (hardware, software, mensen en afspraken)
van het Huis voor de Gezondheid.

Financiën

De controller en administrateur werkt samen met financiële collega’s van de
MLDS en het Diabetes Fonds binnen het Huis. Het samen optrekken vermindert
de kwetsbaarheid en verhoogt de kwaliteit en het delen van kennis. De
inrichting van de financiële processen is gebaseerd op die van beide fondsen.
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