
 

 
 
Beleidsvisie 2023 en begroting 
 
F.E.S. werkt met een beleid op A4 formaat met zaken waar we de komende jaar 
aandacht aan schenken en waarmee wij, bestuur, directie, medewerkers en 
(ervaringsdeskundige) vrijwilligers goed mee uit de voeten kunnen. 
 
Speerpunten voor het komende jaar 
1.  Wij geven prioriteit aan communicatie en gebruiken hiervoor de volgende middelen: 

• we geven vier keer per jaar een magazine uit waarin we onze leden ook 
             informeren over laatste ontwikkelingen 

• we zorgen voor een goede website die altijd up-to-date is 
2.  Ondersteuning van het zelfmanagement van fibromyalgie-patiënten definiëren wij als 

hoofdlijn van onze missie. 
We zullen: 

• zelfmanagement cursussen organiseren zoals de cursus Sterk met Pijn, die 
we samen met andere pijnorganisaties ontwikkeld hebben. 

• ons bezighouden met social media zodat patiënten die hier actief zijn elkaar 
      kunnen vinden en ondersteunen. 

3.  Onze belangenbehartiging komt op voor een zo groot mogelijke groep fibromyalgie- 
patiënten, werkend of niet werkend. We richten ons op: 

• werk en inkomen 
• verbetering van zorgstandaarden en richtlijnen 
• beleid van overheid, verzekeraars en behandelaars. 

4.  F.E.S. wil een veelzijdig platform zijn van informatie en ontmoeting. 
We organiseren: 

• dat we zichtbaar op beurzen en evenementen aanwezig zijn zonder 
winstoogmerk. 

• lotgenotenbijeenkomsten en themadagen in de provincies 
• dat er een Fibromyalgielijn is waar je terecht kan bij ervaringsdeskundigen 

met je vragen over fibromyalgie 
• verbinding met de beroepsbeoefenaars, artsen en wetenschappers om 

onderzoek en goede behandelingen te bevorderen. 
• actuele folders 

5.  F.E.S. zoekt de samenwerking met diverse andere organisaties. Loyaliteit en 
  doelmatigheid zijn hierbij onze kernwoorden. 

We werken samen met: 
• Het samenwerkingsverband SWP, Pijnpatienten naar 1 stem. 
• Reuma Nederland 
• De samenwerkende Reuma Patiëntenorganisaties Nederland SRPN 
• Patientenfederatie Nederland en Ieder(in) 
• Europese vereniging zoals het European Network of Fibromyalgia 

Associations 
• ENFA en Pain Alliance Europe PAE 
• Provinciale en lokale organisaties 

6.  De werving en begeleiding van (ervaringsdeskundige) vrijwilligers wordt het 
komende jaar een belangrijk speerpunt. Om dit te realiseren 

• hebben we een vrijwilligerscoördinator aangesteld 
• organiseren we introductiedagen voor nieuwe vrijwilligers 
• kunnen de vrijwilligers via PGO-Support deelnemen aan cursussen 




