De PDSB zoekt regiocoördinatoren!
Het is elke keer weer een uitdaging om een bijeenkomst voor te bereiden. De contacten leggen, een
spreker zoeken die een boeiend verhaal kan houden. Zal het lukken om een goede en bereikbare
locatie te vinden? En welke vrijwilligers kunnen er meehelpen? Een goede publiciteit is heel
belangrijk om de middag/ avond te laten slagen. Het draaiboek helpt je om het overzicht te houden.
En dan: de bijeenkomst. Je ziet de zaal volstromen en mensen luisteren aandachtig naar de spreker
en zijn blij met de informatie, waar ze soms al jaren lang naar op zoek zijn. Dat geeft voldoening voor
al het werk.
Lijkt het je wat om deze uitdaging aan te gaan? Lees dan snel verder.
Over de functie
In overleg met de landelijke coördinator/bestuurslid lotgenotencontact zorg je voor het
jaarprogramma van de regiobijeenkomsten in jouw regio. Je zorgt voor het contact met het
ziekenhuis en het benaderen van de sprekers. Naar leden en geïnteresseerden toe zorg je voor een
uitnodiging en tevens zorg je voor aankondigingen van de regiobijeenkomst voor ledenblad Prikkels,
voor de website en in de plaatselijke kranten.
Tijdens de bijeenkomst zorg je er, samen met andere vrijwilligers, voor dat alles op rolletjes loopt en
ben je het aanspreekpunt voor de deelnemers. Na afloop maak je een verslag van de bijeenkomst en
geef je eventuele suggesties door aan de landelijke coördinator.
Kwaliteiten en eigenschappen regiocoördinator
• Enthousiast
• Ondernemend
• Talent voor plannen en organiseren
• Dienstverlenende instelling
• Kennis van PDS en/of affiniteit met de organisatie strekt tot aanbeveling
• Vermogen om zowel zelfstandig als in teamverband te werken
• Goede contactuele eigenschappen
• Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
Over de werkzaamheden van de regiocoördinator
De meeste werkzaamheden kunnen thuis, achter de computer, worden gedaan. Vereist zijn: een
internetverbinding, e-mail, Word en Excel.
De onkostenvergoeding voor de regiocoördinator bedraagt per georganiseerde bijeenkomst € 35,00
voor telefoongebruik, internetgebruik en gebruik van de eigen computer. Daarnaast kunnen
reiskosten, portokosten etc. gedeclareerd worden.
Werkbelasting regiocoördinator: het organiseren van een bijeenkomst kost gemiddeld 25 uur.
Contact
Lijkt het je leuk om als regiocoördinator aan de slag te gaan of heb je nog vragen, neem dan contact
op met José Hekker via lotgenotencontact@pdsb.nl of Ron Hersbach via regio@pdsb.nl

