Het leven als voorzitter van SJK
Als voorzitter van de landelijk opererende Stichting Jongeren en Kanker draag je bij aan
een buitengewoon nobel en bevredigend doel. Jij maakt actief deel uit van een boeiend
netwerk van gelijkgestemden die zich tevens kenmerken en onderscheiden in hun
diversiteit.
NFK
SJK is een formele kankerpatiëntorganisatie (KPO). Dat brengt een zekere positie met
zich mee. Bijvoorbeeld dat SJK deel uit maakt van de NFK; Nederlandse Federatie van
Kankerpatiëntorganisaties ( www.nfk.nl ). Dit is een podium van 19 collega-KPO’s. Wat
ons bindt, is de behoefte voor iedere kankerpatiënt in Nederland de juiste zorg, mate van
aandacht en correcte behandeling te realiseren en waar nodig te bevechten. Iedere KPO
is gestoeld op een tumor- specifieke inslag. De reikwijdte van iedere KPO is zeer
verschillend. Sommige zijn heel groot qua ledental, andere hebben een wijd
maatschappelijk bereik vanwege de omvang van het aantal patiënten.
Raden
NFK werkt met een betaalde bureau-organisatie. Zeer ervaren en betrokken
programmamanagers en een uitermate kundige en daadkrachtige directeur. NFK staat de
KPO ten dienste. Ze zijn zeer toegankelijk en bereidwillig.
Binnen de zogenoemde Raden vindt de oordeelsvorming plaats. Zo heb je een Raad
Belangenbehartiging, Strategie & Beleid en nog enkele werkgroepen. Als KPO kan je
aangeven bij welke Raad je aangesloten wil zijn. SJK is bij beide Raden betrokken.
De exacte vergaderagenda van deze Raden wordt jaarlijks vastgesteld. Doorgaans komen
de Raden eens per zes weken bij elkaar. Soms ’s middags, soms ’s avonds. De
vergaderingen vinden plaats bij NFK in Utrecht.
De toon tijdens de vergaderingen is doorgaans heel constructief en coöperatief. In de
Raden zitten mensen die namens hun KPO gemachtigd zijn. Belangrijk is dat deelnemers
aan deze Raden mandaten hebben van hun bestuur want er wordt besloten.
De Raden worden voorgezeten door de directrice van NFK.
Algemene Ledenvergadering
Tijdens de ALV worden de besluiten uit de Raden bekrachtigd. De ALV wordt voorgezeten
door de voorzitter van de Raad van Toezicht. Ook de ALV vinden afwisselend ’s avonds of
’s middags plaats in Utrecht.
Samenwerking Nationaal AYA ‘Jong en Kanker’ Platform
Als SJK werken we samen met het Nationaal AYA ‘Jong en Kanker’ platform. Als patiënten
organisatie organiseren we niet alleen lotgenoten-activiteiten, maar zijn wij ook
belangenbehartigers van onze achterban. Wij vangen de geluiden op die onze achterban
zend en bespreken dit in onze twee maandelijkse meetings met AYA om te werken aan
een constructieve samenwerking waarin we de informatievoorziening en zorg zo goed
mogelijk vorm geven voor onze doelgroep.

Samenvattend
Wanneer je bestuurlijk bijdraagt aan SJK werk je direct aan een uitzonderlijk nobel doel.
De positie van jongeren in het kankerkrachtenveld is een bijzondere. Wij werken er telkens
hard aan om alle stakeholders hiervan bewust te maken en te houden. De (werk)slogan
van SJK is: De Kracht van Samen. Wij erkennen al geruime tijd dat wij (als (jongere)
kankerpatiënten) nergens zijn als wij niet de krachten bundelen met tal van
samenwerkingspartners.
Daarnaast is de samenwerking binnen het bestuur erg warm en zijn allen zeer betrokken
en kundig. Dat maakt dat SJK vanuit haar bijzondere positie een geweldige organisatie is
om jezelf te ontwikkelen, je maatschappelijk relevant in te zetten en voor een grote groep
belanghebbenden het verschil te maken.

