
Wij zijn de Alopecia Vereniging

Wij zijn opgericht in 1985, hebben ruim 1800 leden en ons primaire doel is het begeleiden 
en ondersteunen van mensen met Alopecia. 

Onze missie luidt: “Wij willen dat mensen met Alopecia een volwaardig leven kunnen lei-
den én dat er uiteindelijk genezing mogelijk zal zijn.”

Aan de hand van deze missie hebben we vier belangrijke focuspunten opgesteld:
1. Zelfredzaamheid/regie van de patiënt (op sociaal, psychisch, fysiek, maar ook uiterlijk 
vlak).
2. Maatschappelijke acceptatie en betrokkenheid.
3. Optimale zorgverlening (benutten van de bestaande mogelijkheden).
4. Effectieve therapieën (door uitbreiden van kennis en ontwikkelen nieuwe therapieën).
Deze punten staan verder toegelicht in ons jaarplan.

Vrijwilligerscoördinator

Wil jij samen aan allerlei mooie projecten rondom Alopecia en de vereniging 
werken? En wil jij een bestuursfunctie binnen een enthousiast en ambitieus 
team? En heb jij de sociale vaardigheden om een leuk vrijwilligersteam te 
draaien? Dan ben jij het bestuurslid vrijwilligerscoördinator waar wij naar 
opzoek zijn!

Als vrijwilligerscoördinator ga je vooral aan de slag met de werving en coördinatie van 
vrijwilligers die zich inzetten om de activiteiten en allerlei andere diensten voor leden te 
organiseren. Je werkt veel samen met de activiteitencoördinator. Het is ook mogelijk om 
deze functies te combineren. De activiteitencoördinator zorgt voor de uitvoering van de 
activiteiten, terwijl de vrijwilligerscoördinator een team van vrijwilligers samenstelt om 
deze activiteiten mee op te pakken.



Wij bieden:
Samenwerking in een team van enthousiaste vrijwilligers!
De mogelijkheid om als bestuurslid een maatschappelijke bijdrage te leveren aan de doel-
stellingen van de Alopeciavereniging. 
De mogelijkheid om een cursus voor bestuurders van patiëntgebonden organisaties te vol-
gen.
Alle andere voordelen van het werken als vrijwilliger!

Wij zijn op zoek naar iemand:
Met ervaring/affiniteit met het aansturen van vrijwilligers.
Met intrinsieke motivatie om zich in te zetten voor de Alopeciavereniging en haar leden. 
Met de sociale vaardigheden om goed mee te draaien in ons enthousiaste team!

Taakomschrijving

De Alopecia Vereniging kent een door de leden gekozen bestuur bestaande uit vrijwilligers 
die samen de taken verdelen. Deze zijn afhankelijk van omstandigheden, prioriteiten, de 
bezetting van het bestuur en persoonlijke interesses. Samenwerking tussen bestuursleden 
wordt natuurlijk altijd aangemoedigd. Jij zal je vooral bezighouden met:

In bespreking met de activiteitencoördinator actief opzoek gaan naar voldoende vrijwilli-
gers om het activiteitenplan te kunnen realiseren.

Zorgen voor tevredenheid van- en tussen vrijwilligers

Het evalueren van vrijwilligers en hun bijdrage in activiteiten

Het bijdragen aan de motivatie van vrijwilligers en het bewaken van toegezegde tegemoet-
komingen door de Alopeciavereniging.

Vrijwilligerscoördinator


