
 

Vacature Directeur ApneuVereniging 
 
De ApneuVereniging is de patiëntenvereniging die zich inzet voor de belangen van de 
apneupatiënten. Eind 2021 telde de vereniging 9.504 leden. De vereniging wordt gedragen door de 
bijna 100 vrijwilligers die zich belangeloos voor de patiëntenvereniging inzetten. Elke vrijwilliger en 
bestuurslid is zelf apneu patiënt of is anderszins sterk geëngageerd. Van bestuur tot Maskerraad, van 
de werkzaamheden in de regio tot het magazine, van helpdesk tot kenniscentrum, het zijn de 
vrijwilligers die de vereniging maken. 
 
Om de groei van de ApneuVereniging voor de komende jaren mogelijk te maken, zal er een 
Servicebureau worden opgericht waarvoor wij op zoek zijn naar een 
 

Directeur (8 uur per week in beginsel, op zzp-basis) 
 
De Directeur vormt samen met de nog aan te nemen Communicatie Coördinator en Vrijwilligers 
Coördinator het nieuw op te richten Servicebureau. De Directeur legt verantwoording af aan het 
Bestuur. 
 
Functie-eisen en competenties: 

• Ervaring met belangenbehartiging 
• Relevant netwerk 
• Verbindend kunnen leidinggeven aan een klein team van professionals en een grote groep 

vrijwilligers in het land 
• Resultaatgericht, zakelijk maar ook hart voor de menselijke maat. 
• Strategisch en hands-on: in staat om mede vorm te geven aan het beleid, opstellen en 

realiseren van jaarplannen, etc. 
• Uitstekende sociale vaardigheden 
• Communicatief sterk 

 
Taken: 

• Ontwikkelt het beleid samen met het Bestuur en is secretaris van de Medisch-
wetenschappelijke Adviesraad (MAR), 

• Realiseert het jaarplan met een klein team medewerkers en zo’n 100 vrijwilligers, 
• Behartigt de belangen van onze doelgroep (patiënten participatie, leveranciers en 

producenten, CBR, financiën, zorgverzekering etc.), 
• Heeft een signalerende functie en speelt in op maatschappelijke ontwikkelingen. 
• Is flexibel in werktijden 
• minimaal 1 dagdeel per week fysiek samen met de communicatiecoördinator en 

vrijwilligerscoördinator 
 
Wij bieden een, voor ons nieuwe maar zeer belangrijke, functie binnen een heel klein, maar 
enthousiast en betrokken team. Doordat het een nieuwe functie betreft, kun je hier zelf voor een 
groot deel vorm aan geven. 
 
Reageren 
Heb je interesse in deze functie, maak deze voor 15 december kenbaar via 
secretaris@apneuvereniging.nl door je CV en motivatie toe te sturen. Eventuele vragen kan je ook via 
dit mailadres stellen. Als je je telefoonnummer achterlaat zal je telefonisch benaderd worden. 
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