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Over de organisatie KWF Kankerbestrijding 

 

Inleiding 

In 1949 ontving Koningin Wilhelmina voor haar Gouden Regeringsjubileum ruim 2 miljoen 
gulden (een kleine 1 miljoen euro) van de Nederlandse bevolking. Met dit geld werd het 
Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding opgericht. In dezelfde 
maand heeft een groep Amsterdamse notabelen de Vereniging tot Steun aan het Koningin 
Wilhelmina Fonds in het leven geroepen met als doel geld in te zamelen zodat de stichting, 
ook als het Nationaal Geschenk op zou zijn, haar werk zou kunnen voortzetten. Vanaf 1 juni 
2007 zijn de vereniging en de stichting gefuseerd tot één stichting: KWF Kankerbestrijding. 
Deze stichting staat onder leiding van een Raad van Toezicht en een directeur.  

 

Beeldmerk krab 

Wereldwijd staat de krab symbool voor kanker. Daarom plaatsen veel organisaties voor 
kankerbestrijding de krab in hun beeldmerk. KWF Kankerbestrijding plaatst een sabel door de 
krab als symbool van het bestrijden van kanker.  

 

De stichting KWF Kankerbestrijding 

De stichting bestaat uit: 

 Een Raad van Toezicht die toezicht houdt op het beleid van het bestuur en op de 
algemene gang van zaken in de stichting. 

 Een bestuur belast met de algemene leiding van de stichting. De bestuurder is 
algemeen directeur drs. Michel T. Rudolphie (MBA). 

 

Daarnaast zijn er drie adviesraden, te weten:  

 Wetenschappelijke Raad 

De Wetenschappelijke Raad (WR) adviseert de bestuurder van KWF op het gebied van 
onderzoek. De WR beoordeelt en adviseert over onderzoeksvoorstellen. Binnen de WR 
nemen commissies deelactiviteiten voor hun rekening. Een van die commissies is de 
Signaleringscommissie Kanker (SCK). 

 Maatschappelijke Raad 

De Maatschappelijke Raad adviseert de bestuurder van KWF op het gebied van de 
beleidsplannen in algemene zin, op het gebied van fondsenwervende acties en in het 
bijzonder op het gebied van vrijwilligerondersteuning.  

 Raad voor Preventie en Patiëntenondersteuning 

De Raad voor Preventie en Patiëntenondersteuning adviseert de bestuurder van KWF 
op het gebied van (voorlichting over) kanker en ondersteuning van kankerpatiënten. 

 

Het KWF-kantoor in Amsterdam 

Het kantoor, dat onder leiding staat van de algemeen directeur, kent vier afdelingen. De 
afdelingen worden aangestuurd door een manager. Directie en managers vormen samen het 
Management Team, dat regelmatig bijeenkomt om beleidsmatige en managementzaken te 
bespreken.  
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Op het kantoor werken ca. 198 medewerkers. Daarnaast zijn er een aantal 
regiocoördinatoren werkzaam, die de lokale vrijwilligersafdelingen begeleiden. In deze 
afdelingen zijn de vrijwilligers van KWF per gemeente georganiseerd.  

 

Ondernemingsraad (OR) 

De OR is het overlegorgaan tussen de directie van KWF Kankerbestrijding en de werknemers. 
De OR heeft als taak door goede samenwerking tussen ondernemer, bestuurder en personeel 
het optimaal functioneren van de onderneming in al haar doelstellingen te bevorderen en het 
welzijn en de belangen van de werknemers in dienst van de ondernemer te behartigen. 

 

CBF Keurmerk 

Als een van de eerste charitatieve instellingen in Nederland ontving KWF Kankerbestrijding in 
1996 het officiële Keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Dit keurmerk is 
een garantie voor gevers dat men met een betrouwbare organisatie van doen heeft, waaraan 
men met een gerust hart kan geven.  

 

Algemeen Nut Beogende Instelling 

KWF Kankerbestrijding is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI). 


