Wilt u in Gelderland de belangen behartigen van
mensen met een chronische longziekte?
Meldt u aan!
Wat verwachten wij?


U heeft affiniteit met en empathie voor het doel van
onze organisatie



U bent in staat om zich in te zetten voor de belangen
van patiënten, leden en overige belanghebbenden



U bent zelf ervaringsdeskundig op het gebied van
longziekten en u heeft hier de nodige kennis over of u

Anderen overtuigen
met de juiste argumenten

bent bereid om zich dat eigen te maken


U heeft ervaring met belangenbehartiging of u bent
bereid om zich die ervaring eigen te maken

Niemand kent de problemen van longziekten
zo goed als longpatiënten zelf. Zij komen
vanuit eigen ervaringen tot nieuwe inzichten
en aanbevelingen. Gemeenten, patiëntenplatforms, zorgverzekeraars, WMO-raden,
beleidsmakers en zorgverleners: zij horen
graag van het Longfonds hoe de kwaliteit van
hun werk verbeterd kan worden.
Loopt u daar warm voor en kunt u goed aan
anderen uitleggen op welke manier men
rekening kan houden met de belangen van
longpatiënten?
Zet uw talent in voor mensen met een
chronische longziekte. Het Longfonds is
overal in Nederland actief, ook in uw
omgeving. Wilt u meer informatie over deze
functie of wilt u zich aanmelden:
033 43 41 277 of vrijwilliger@longfonds.nl



U kunt ziekte-overstijgend denken en bent
geïnteresseerd in beleidsprocessen en
maatschappelijke vraagstukken



U kunt goed signaleren en u neemt initiatief om zaken
aan te kaarten



U bent mondig, kunt goed het woord voeren en draagt
de standpunten van het Longfonds uit



U bent plm. 1 dagdeel per week beschikbaar



U kunt vergaderlocaties zelfstandig bereiken, ook in de
avonduren



U bent in staat om zelfstandig te werken



U heeft een goede kennis van de Nederlandse taal en
u bent zowel mondeling, schriftelijk als ook online
voldoende uitdrukkingsvaardig



Naast uw activiteiten in het veld bent u ook 1 à 2
dagdelen per maand beschikbaar voor overleg,
vergaderingen en eventueel cursussen

Wat bieden wij?


Leuk en voldoening gevend vrijwilligerswerk



Onkostenvergoeding



Collectieve WA- en Ongevallenverzekering



Ondersteuning van ervaren collega-vrijwilligers



Gratis training en bijscholing



Gratis lidmaatschap Longfonds



Toegang tot informatie en

voorzieningen van het
Longfonds voor vrijwilligers

