
 
Vacature Vrijwilligerscoördinator 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 ApneuHelpdesk tot ApneuKenniscentrum, 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 
 

Vrijwilligerscoördinator (16 uur per week, op zzp-basis) 
 
De Vrijwilligerscoördinator vormt samen met de nog aan te nemen Communicatiecoördinator en 
directeur het nieuw op te richten Servicebureau. Dit Servicebureau wordt aangestuurd door het 
bestuur. Als Vrijwilligerscoördinator schep je de condities om de vrijwilligers te ondersteunen en te 
stimuleren hun kwaliteiten optimaal te ontwikkelen en in te zetten voor de organisatie. De 
Vrijwilligerscoördinator legt verantwoording af aan de directeur. 
 
Taken zijn o.a. : 

• Werven vrijwilligers 
• Aannemen vrijwilligers 
• Inwerken vrijwilligers 
• Contact houden met vrijwilligers/aandachtig ondersteunen 
• Bespreken functioneren met de vrijwilligers 
• Begeleiden vrijwilligers per taak/inzet/werkgroep/themagroep 
• Kennis vermeerderen vrijwilligers 
• Onderling contact faciliteren 
• Bijeenkomsten initiëren en faciliteren 

 
Wij zoeken een betrokken, enthousiaste en energieke persoonlijkheid die zichzelf herkent in de 
volgende kenmerken: 

• ervaring in het werken met vrijwilligers 
• affiniteit met onze doelgroep 
• een doortastende en resultaatgerichte werkhouding 
• goed kunnen plannen en organiseren 
• sterk in mondelinge en schriftelijke communicatie 
• in staat om onze vrijwilligers op een positieve manier te ondersteunen 
• flexibel in werktijden 
• minimaal 1 dagdeel per week fysiek samen met de communicatiecoördinator en directeur 

 
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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