
Verenigingsondersteuner (12 tot 16 uur per week) 
 

 
 
 
Omschrijving van ALS Patients Connected 
Patiëntenvereniging ALS Patients Connected heeft als doel dat er een oplossing voor ALS komt en dat 
ondersteuning op het gebied van kwaliteit van leven zo goed mogelijk aansluit bij de behoefte van 
patiënten. Dit doen we door ALS, PLS en PSMA-patiënten te verenigen, te verbinden en te 
vertegenwoordigen. Zo kunnen instanties die zich bezighouden met ALS putten uit de ervaring en 
kennis van de mensen om wie het gaat. Op die manier kunnen we ondersteuning beter richten op de 
behoefte van patiënten en kunnen we onderzoeken optimaliseren en versnellen. 
www.alspatientsconnected.com  
 
Algemene functieomschrijving  
Als verenigingsondersteuner ben je het eerste aanspreekpunt van de leden en geïnteresseerden. Je 
ondersteunt het bestuur zowel telefonisch als per email en bij gesprekken of vergaderingen waar je 
ook notuleert. Tevens help je bij het opzetten en organiseren van afspraken, meetings en 
evenementen die door het bestuur zijn geïnitieerd. Uren die niet in gezamenlijke overleggen vallen, 
(m.n. centraal in het land, Utrecht, Bilthoven of via video conferencing) kunnen verspreid over de 
week zelf ingevuld worden.  
Je bent verantwoordelijk voor de ondersteuning van leden, patiëntenadviesraad en bestuur van ALS 
Patients Connected bij zowel ad hoc vragen als bij complexe, langdurige vraagstukken. Vraagstukken 
op gebied van de gezondheidszorg, vrijwilligers- en ledenwerving en de inhoud van het 
verenigingsbeleid zijn onderwerpen die bij deze functie veelvuldig aan de orde komen. Daarnaast 
stimuleer je samenwerking onder de leden van de patiëntenadviesraad en begeleid je hen bij 
kennisuitwisseling en scholing. Je bent ook verantwoordelijk voor de financiële en 
ledenadministratie.  Als verenigingsondersteuner ben je 12 tot 16 uur per week werkzaam voor ALS 
Patients Connected, een deel vanuit eigen huis of werkplek, en in coronatijd volledig vanuit je eigen 
locatie. 
 
Taken 
Adviseren en ondersteunen bij ad hoc vragen; 
Stimuleren van samenwerking tussen leden van de patiëntenadviesraad; 
Organiseren van bijeenkomsten en vergaderingen; 
Ledenadministratie; 
Financiële administratie; 
Website en social media bijhouden; 
Secretariële en administratieve ondersteuning; 
Schrijven van kleine beleidsvoorstellen; 
Het voortouw nemen bij enkele te bepalen dossiers; 
Het verzorgen van/controleren op back-ups van kritieke functies en media van de vereniging, o.a. 
Wordpress, Mailchimp, Facebook, Twitter, Linked-in, Office 365, Outlook, Teams; 
Informeren van (potentiële) (nieuwe) leden over de vereniging; 
Contactpersoon en zorgwegwijzer voor (nieuwe) leden en patiënten. 
 
Profiel 
Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring en een relevante opleiding afgerond; 
Je bent een netwerker die kansen ziet, draagvlak creëert en initiatief neemt; 

http://www.alspatientsconnected.com/


Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden; 
Je bent flexibel: bereid om sporadisch in de avonduren te werken en in staat om een divers 
takenpakket ten uitvoer te brengen; 
Je bent een teamplayer: je informeert teamleden over je werkzaamheden en werkt graag samen; 
Je bent proactief, hebt een hands-on mentaliteit en beschikt over doorzettingsvermogen; 
Je hebt affiniteit met de gezondheidszorg en bij voorkeur met spier-zenuwziekte(s). 
Bekendheid met de ALS wereld strekt tot aanbeveling  
 
Competenties, kennis en vaardigheden 
Klantgerichtheid 
Flexibiliteit 
Stressbestendigheid 
Organiseren 
Plannen en organiseren 
Kennis van het MS Office pakket 
Schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid  
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal op schrift 
Sociale en communicatieve vaardigheden 
 
 
Dienstverband 
ZZP-constructie 
Urenindicatie: 12 tot 16 uur/week 
Salarisindicatie: € 35 tot € 40/uur ex. BTW, afhankelijk van ervaringen en opleiding 
Standplaats: werkend vanuit eigen locatie m.u.v. de meetings 
 
 
 
Nadere informatie: je kunt contact opnemen met de secretaris van ALS Patients Connected, Conny 
van der Meijden, conny@alspatientsconnected.com.  
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