Regio-ondersteuners met pit gezocht!
Voor onze regionale afdelingen zijn we op zoek naar regio-ondersteuners
die acht uur per week beschikbaar zijn voor uiteenlopende
ondersteunende werkzaamheden in de regionale afdelingen van
patiëntenvereniging Hersenletsel.nl.
Patiëntenvereniging Hersenletsel.nl is er voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel en
hun naasten en richt zich op de levenslange gevolgen van (niet-aangeboren) hersenletsel. Zij
staat voor het bevorderen van zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie op een
wijze, die recht doet aan zowel mogelijkheden als beperkingen van de mens met
hersenletsel. De pijlers van de vereniging zijn lotgenotencontact, informatievoorziening en
belangenbehartiging.
De vereniging heeft 11 regionale afdelingen. Elke regio heeft een regiobestuur dat bestaat
uit vrijwilligers. De regionale afdelingen verzorgen informatie- en lotgenotenbijeenkomsten
en participeren in regionale netwerken. De vereniging groeit, waardoor het aantal
activiteiten, ook in de regio’s, toeneemt. Daarom is Hersenletsel.nl op zoek naar 5 regioondersteuners, die zin, tijd en energie hebben om een cluster van regionale afdelingen
hierbij te gaan ondersteunen. De beoogde regio-ondersteuners zijn bij voorkeur
ervaringsdeskundigen!
We zijn op zoek naar 5 regio-ondersteuners voor de clusters
• Friesland en Groningen-Drenthe
• Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
• Gelderland en Overijssel
• Zuid-Holland en Zeeland
• Noord-Brabant en Limburg
Een regio-ondersteuner houdt zich in overleg met de regionale besturen in zijn/haar cluster
bezig met
•
•
•
•
•

het versterken van de verbinding van de regionale afdelingen met de landelijke
vereniging
het versterken van en eventueel participeren in regionale netwerken
het verbeteren van de PR en communicatie op regionaal niveau
het bedenken van regionale projecten en het werven van financiering daarvoor
het werven van regionale fondsen

De regio-ondersteuners worden aangestuurd door de beleidsmedewerker van het landelijk
bureau van de vereniging en voeren hun taken uit in nauw overleg met de betrokken
regionale besturen.

Een regio-ondersteuner:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verbindt zich met patiëntenvereniging Hersenletsel.nl;
Heeft kennis van niet- aangeboren hersenletsel;
Ondersteunt de missie, visie en het beleidsplan van de
patiëntenvereniging;
Werkt nauw samen met de regionale trainer en ambassadeurs;
Kan zelfstandig taken uitvoeren;
Heeft begrip en aandacht voor de (brede) problematiek die speelt bij betrokkenen;
Is flexibel, kan goed luisteren en is goed in het verbinden van mensen;
Heeft inzicht in de mogelijkheden en grenzen van de eigen bekwaamheid;
Kan meedenken over regionaal beleid;
Is bereid bij diverse voorkomende taken de handen uit de mouwen te steken;

Kortom, de regionale afdelingen ervaren dat er iemand is (jij, de regio-ondersteuner) om op
terug te vallen en hen te ondersteunen bij hun werkzaamheden.
Functie-eisen
•
•
•
•
•
•

Je hebt aantoonbare affiniteit met niet-aangeboren hersenletsel en de
patiëntenvereniging;
Je bent voor de periode 1 november 2019 – 1 november 2020 gemiddeld 8 uur per
week beschikbaar;
Je hebt de mogelijkheid om die uren, indien nodig/wenselijk, flexibel in te zetten;
Je beschikt over goede luistervaardigheden;
Je hebt ervaring met werken binnen een (landelijke) vereniging;
Je neemt deel aan de landelijke scholings-/intervisiedagen die plaatsvinden;

Praktische informatie
Je werkgebied is in het regiocluster waar je wordt aangesteld. Landelijke trainingen en
intervisiebijeenkomsten vinden plaats in Utrecht of Velp. Je krijgt een contract voor een periode van
1 jaar. Beloning conform cao Sociaal Werk.
Sollicitatiegesprekken vinden plaats in Velp op maandag 7 oktober tussen 10.00 en 15.00 uur en
dinsdag 8 oktober tussen 10.00 en 15.00 uur. Voor vragen kan je telefonisch contact opnemen met
het landelijk bureau van de vereniging: 026 – 3 512 512 (werkdagen 10.00 – 15.00 uur).
Je brief met motivatie, CV én je beschikbaarheid op genoemde data van de sollicitatiegesprekken
graag voor 1 oktober mailen naar info@hersenletsel.nl.

