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DOELSTELLING &
WERKZAAM-

HEDEN



1. a. Het ondersteunen van mensen met een ziekte en/of aandoening in de kwaliteit van leven
b. Het bijdragen aan interventies, beleid, onderzoek, (sociale innovatie) en/of duurzame zorg en welzijn, die de kwaliteit 
van leven van deze mensen ondersteunt, en het verrichten van alles wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk 
kan zijn. 

2. De stichting tracht haar doelen onder meer te bereiken door: 

a. Het ontwikkelen en aanbieden van interventies vanuit diverse disciplines, zoals:
workshops, lezingen, online hulpmiddelen, film of video, platforms, training, grafische- en online uitingen en innovatieve 
trajecten
b. Het verrichten van wetenschappelijk kwalitatief en kwantitatief onderzoek
c. Het werven van fondsen, subsidies en sponsoren en te verkrijgen van andere gelden om de hiervoor genoemde 
activiteiten te realiseren. 
d. Het samenwerken met andere organisaties om voormelde activiteiten te realiseren.

Doelstelling stichting IKONE

De stichting heeft als doel: 
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Stichting IKONE is een onafhankelijke stichting. Wij helpen organisaties gelijkwaardige samenwerking te creëren,. Altijd tezamen met 
mensen die te maken hebben met zorg en welzijn. Dat wil zeggen mensen die soms of regelmatig cliënt of patiënt zijn of hun naasten. 
Uiteindelijk willen wij hiermee de kwaliteit van leven en de kwaliteit van zorg voor mensen met een (fysieke) aandoening, ziekte en/of 
beperking verbeteren. In al onze activiteiten staat hun levensreis centraal. Alle betrokken individuen of organisaties zijn partner. 

We werken vanuit de waarden:

Gelijkwaardigheid
Veiligheid
Kwetsbaarheid
Positiviteit

Een uniek aspect aan de dienstverlening van Stichting IKONE is dat naast de werkervaring en kennis patiënt expertise centraal staat. Wij 
werken momenteel samen met meer dan 40 mensen die zelf ervaringsdeskundig zijn of een bijzondere drijfveer hebben om gelijkwaardige 
samenwerking te bevorderen. Stichting IKONE zorgt ervoor dat naast de samenwerking met experts een diversiteit aan cliënten uit de 
samenleving betrokken wordt, om zo bij te dragen aan representatieve participatie.  Altijd constructief, waarderend en met oog voor 
ieders (professionele) rol, perspectief, kennis en ervaring.

Uitvoering doelstelling: Maak impact met participatie
Wij helpen organisaties en overheden gelijkwaardige en zinvolle samenwerking met 
patiënten, cliënten en burgers te creëren.
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WIJZEVAN 
VERWERVING

VAN INKOMSTEN



Wij werken onder andere samen met:



Inspireren, projecten, onderzoek & advies
Voorbeelden van onze bijdrage aan de zorg in Nederland

• Patiëntparticipatie digitale zorg i.s.m. 
Patiëntenfederatie & PGO support 

• eConsult implementeren in ziekenhuizen
• Patiënt Expertise School 
• Stuurindicator Patiëntparticipatie i.s.m. 

NFU & AMC -RadboudUMC IQ healthcare
• Persoonlijke gezondheidsomgevingen  

patiëntreizen - NICTIZ 
• Toolbox patiëntenparticipatie bij 

innovatie en transformatie 

• E-Healthweek 2016 – 2019 
• TEDxNijmegen
• > 180 congressen & symposia nationaal / 

internationaal 
• Patiënt Expertise bijdragen binnen 

werkgroepen thema’s zorg & innovatie
• Ontwikkeling Health Innovation School 
• Ontwikkeilng Care2Adapt NL & 

Vlaanderen

• eHealth 2020 MEDmij /  Nictiz – onderzoek / patient journeys & zorgpaden
• Visie & programma ontwikkeling Programma Patientparticipatie Nictiz
• Ontwikkeling visie patiëntenparticipatie & professionalisering cliëntenraad Rijnstate ziekenhuis
• Meerjarig transformatie traject Antonius Zorggroep met de patiënt (in kader JZOJP en strategie)
• Strategie & beleidssessies Isala Klinieken 
• Driejarig transformatieprogramma Bernhoven – samenwerken met de patiënt
• Fasttrackproject voor innovatie regio’s: opschalen van innovaties doormiddel van 

patiëntparticipatie
• Ontwikkeling Zorg dichtbij Wijzer (zorgpadontwikkeling JZOJP)

Inspireren Projecten

Samen onderzoeken en adviseren
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https://www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl/actueel/nieuws/digitale-zorg-duurzaam-inbedden-met-zorg-dichtbij-wijzer/


Ø Opleiden medewerkers zorgorganisaties, bedrijven en overheden in het samenwerken met patiënten op 
organisatieniveau

Ø Samenwerken in consortia die de positieve gezondheid van de burger / patiënt willen ondersteunen. Daarbinnen 
zorgdragen voor gelijkwaardige participatie van mensen met ervaringsdeskundigheid op zowel strategisch, tactisch als 
uitvoeringsniveau

Ø Opstarten (onderzoeks)projecten die in essentie gaan om het bereiken van de waarden gelijkwaardigheid, veiligheid, 
positiviteit en kwetsbaarheid in co-creaties. 

Ø Bijdragen aan programma’s en trajecten die de kwaliteit van zorg in beeld willen brengen door de realisatie van 
gelijkwaardige samenwerking tussen patiënten en professionals. 

Ø Initiëren van synergielabs die volledig uitgaan van de burger met een chronische aandoening en zijn/haar behoeften op 
het gebied van gezondheid, wonen, zorg en welzijn. Domein overstijgende samenwerking tussen en met alle 
betrokkenen initiëren en stimuleren. 

Ø Ondersteunen van de ervaringsdeskundigheid van mensen door middel van training en coaching van 
ervaringsdeskundige vrijwilligers en ervaringsprofessionals. 

Accenten werkzaamheden 2022 - 2023
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RAADVAN 
TOEZICHT

FREELANCERS

VRIJWILLIGERS



Tot maart 2022 bestaat de RvT uit:

Dhr. Drs. H. van der Linde
Dhr. A. Aprahamiam
Mevrouw. H. Hiddema

Vanaf maart 2022 bestaat de Raad van Toezicht uit:
- Dhr. Dr. Erik Gerritsen
- Mw. Nicole Splinter
- Mw. Mr. Rini te Velthuis

Voorts wordt er gewerkt met zzp-ers in een flexibele schil.
Ook zijn er overeenkomsten met mensen die zich inzetten als vrijwilligers. 

Raad van Toezicht

Flexibele schil en vrijwilligers
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VERMOGEN



In de afgelopen vier jaar is het vermogen van de Stichting, dat is opgebouwd uit de jaarlijkse overwinst van de Stichting als 
volgt beheert en besteed:

• Reservering voor toekomstige activiteiten en projecten die de doelstelling ten goede komen. We denken hierbij onder 
andere aan projecten op het gebied van innovatie, wonen en zorg voor mensen met een (ingrijpende) fysieke 
beperking.

• Geoormerkte reserve voor doorbetaling vaste lasten van de Stichting.
• Een deel van de reserves is besteed aan het ontwikkelen van de toolbox ‘samenwerken met patiënten’ en academy

IKOcreate. Middels deze tools en trainingen zullen in de komende jaren organisaties geholpen worden om 
medewerkers te bekwamen in het samenwerken met patiënten op organisatieniveau.

• Door de coronacrisis zijn er extra uitgaven geweest aan onder andere personele kosten en juridische ondersteuning.
• De inkomsten zijn tijdens de coronacrisis fors teruggelopen. Hierop is geanticipeerd door in de kosten te snijden. Het 

vermogen is hierdoor stabiel gebleven.

Beheer en besteding vermogen stichting
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