
             
                                                            Functiebeschrijving 
 
 
Functienaam: Regio coördinator  
 
Status:                                     vrijwilliger 
Plaats in de organisatie: veldwerk 
Werkt samen met:            collega vrijwilligers in je eigen regio 
 
Ontvangt begeleiding en aansturing van: districts coördinator 
 
 
 
Hoofddoel van de functie: 
Het geven van voorlichting en het verstrekken van informatie betreffende apneu en de 
therapieën daarvoor aan patiënten, potentiële patiënten en professionals in de regio waar jij 
woont. 
 
Kerntaken: 

- Het organiseren van 2 voorlichtingsbijeenkomsten in zijn/haar regio, conform de 
richtlijnen van de ApneuVereniging (eenmaal in het voorjaar en eenmaal in het najaar). 
E.e.a. zo mogelijk in samenwerking met een in de regio gevestigde slaapkliniek. 

- Het verlenen van medewerking aan de organisatie van informatie bijeenkomsten die 
worden georganiseerd in het district waartoe jouw regio behoort. 

- Het deelnemen aan districtsbijeenkomsten en landelijke bijeenkomsten voor regio 
coördinatoren, gericht op kennisuitwisseling (meestal 1 – 2 keer per jaar) en toerusting. 

- Het hebben van een gewillig oor voor leden en medepatiënten teneinde hen op basis van 
ervaringsdeskundigheid te adviseren over apneu en de behandeling daarvan. Dit zonder 
je op het terrein van de medicus te begeven. 

- Het onderhouden van contacten met slaapklinieken in jouw regio. 
- Het onder de aandacht brengen van apneu en de behandelingen er van in jouw regio o.a. 

door het verspreiden van exemplaren van het apneu magazine, of het deelnemen aan 
manifestaties met een stand van de vereniging. 

- Het stimuleren van mensen die apneu gediagnosticeerd zijn, om lid te worden c.q. te 
blijven, van de ApneuVereniging. 

- Het declareren van de kosten die je hebt gemaakt voor het uitoefenen van je functie, 
conform de richtlijnen van de vereniging. 

 
Optioneel: 

- Het ingeschakeld worden als standbemanning bij beurzen of manifestaties op districts- 
en landelijk niveau. 

- Het deelnemen aan projecten van de vereniging. 
 

  



 
Gevraagd voor de functie: 

- Apneupatiënt zijn of zijn geweest, dan wel partner of ouder van een patiënt, of op andere 
wijze voldoende bekend zijn met apneu (dit ter beoordeling van de districtscoördinator) 

- Leeftijd vanaf 18 jaar 
- Kunnen organiseren 
- Goed kunnen communiceren, zowel in woord als geschrift 
- Om kunnen gaan met e-mail en internet 
- Beschikken over empathisch vermogen 
- Enthousiasme 
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