VACATURE
Crohn & Colitis NL is een patiëntenvereniging voor mensen met de ziekte
van Crohn en colitis ulcerosa. Naast informatievoorziening en
belangenbehartiging, organiseren we ook diverse vormen van lotgenotencontact.
Lotgenotencontact krijgt vorm in de diverse regio’s van Crohn en Colitis NL. Het gaat hier om
themabijeenkomsten, informatieve bijeenkomsten, gespreksgroepen, IBD-cafés (inloopavonden) en
andere activiteiten.
Voor het organiseren van deze regionale bijeenkomsten zijn we op zoek naar

Regiomedewerkers
Het betreft een functie op vrijwillige basis. Het aantal uren is onder andere afhankelijk van het aantal te
organiseren bijeenkomsten en de samenstelling van het regioteam.
Functieomschrijving
De medewerkers in de regio organiseren met hun teamleden bijeenkomsten in de regio. Als
ervaringsdeskundige op het gebied van de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa weet je als geen ander welke
onderwerpen er leven bij mensen met IBD. Deze onderwerpen kan je meenemen tijdens de vergadering
met het regioteam. Samen plan en organiseer je de bijeenkomsten. De meeste regioteams hebben een
regiocoördinator als aanspreekpunt.
Taken
• Het bijwonen van regiovergaderingen
• Waar mogelijk helpen met het onderhouden van de contacten bij artsen, verpleegkundigen en
ziekenhuizen in de regio
• Aanwezig zijn tijdens de regionale (thema-)bijeenkomsten
• Het bemensen van de stand tijdens bijeenkomsten
• Aanspreekpunt zijn voor bezoekers tijdens bijeenkomsten

Vaardigheden
• Communicatief vaardig
• Goed kunnen werken in teamverband
• Sociaal vaardig
• Je hebt zelf de ziekte van Crohn, colitis ulcerosa of ben je partner of ouder van een patiënt met
deze ziekte
• Je bent voorkeur in het bezit van een auto (in regio’s waar openbaar vervoer of reizen in de
avonduren lastiger is)
Wat je ervoor krijgt
• Volledige vergoeding van reiskosten
• Ondersteuning vanuit Crohn & Colitis NL
• Jaarlijks een informatieve vrijwilligersdag
• Een online cursus om de vereniging te leren kennen
• De mogelijkheid om verschillende trainingen of workshops te volgen (verplicht bij het leiden van
gespreksgroepen)
• Tegemoetkoming voor een jaarlijks etentje
• Maandelijks een vrijwilligersnieuwsbrief
• Waardering van patiënten in jouw regio

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Cindy de Rouw: 0348 416 840 /
regioservice@crohn-colitis.nl
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