
         Vacatures voor              
 

                                                                   REGIOCOORDINATOR (vrijwilliger) 
 
Het veldwerk bij de ApneuVereniging is geografisch ingedeeld in districten en regio’s. Er zijn op 
dit moment 4 districten, die weer onderverdeeld zijn in 24 regio’s. 
De opzet is dat er per regio 3 medewerkers zijn, die gezamenlijk, als team, het werk namens de 
vereniging in de betreffende regio doen.  Het is gebruikelijk dat een regiocoördinator in zijn of 
haar eigen regio woont. 
 
De activiteiten van een regiocoördinator zijn grotendeels voorlichting geven en informatie 
verstrekken. Je hebt contact met leden, maar ook met professionals van b.v. de slaapklinieken in 
jouw regio. 
Standaard worden door de regiocoördinatoren 2 voorlichtingsbijeenkomsten per jaar in hun 
regio georganiseerd, veelal in samenwerking met een ziekenhuis. Hierbij kunnen gastvrouwen 
c.q. gastheren behulpzaam zijn. 
Daarnaast kunnen de regiocoördinatoren zelf initiatieven ontplooien en, op vrijwillige basis, 
eventueel ingeschakeld worden bij landelijke of district activiteiten zoals beurzen en 
evenmenten. 
Er zijn regelmatig informatie- en kennisuitwisselings bijeenkomsten voor alle medewerkers 
binnen de vereniging. Er wordt voor de medewerkers ook jaarlijks een cursus Communicatie 
georganiseerd. 
Interne en externe communicatie vindt veelal digitaal plaats. 
 
Je werkt binnen onze vereniging samen met enthousiaste mensen die allemaal dezelfde missie 
hebben, n.l.: meehelpen om het verschijnsel slaapapneu en de ernst ervan, meer bekendheid te 
geven en mensen te helpen. 
 
De vrijwilligers binnen de vereniging krijgen hun gemaakte onkosten volledig vergoed (op 
declaratiebasis). Het werken bij de vereniging levert je financieel niets op, maar het kost je ook 
niets. Het levert je wel voldoening op! 
 
Voor meer informatie over de vereniging verwijzen we je naar onze website 
www.apneuvereniging.nl 
 
Er zijn op het ogenblijk vacatures in de regio’s: 
 

- Vallei, Veluwe en Eem 
- Betuwe / Bommelerwaard 

Voor deze regio’s kan je je melden bij de districtscoördinator Jos van Beers  
E-mail: vanbeers@apneuvereniging.nl 
 

- Friesland 
- Flevoland 

Voor deze regio’s kan je je melden bij de districtscoördinator Martin Bleecke 
E-mail: bleecke@apneuvereniging.nl  
 

- Den Haag 
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- Amsterdam 
- Amstelveen 
- Noord-Holland 

Voor deze regio’s kan je je melden bij de districtscoördinator Huub Kerkhoff 
E-mail: kerkhoff@apneuvereniging.nl 
 

- Zeeland 
Voor deze regio kan je je melden bij de districtscoördinator Jan Kamerling 
E-mail: kamerling@apneuvereniging.nl 
 
We horen graag van je. 
 
                               -------------------------------------------------------------- 
 

mailto:kerkhoff@apneuvereniging.nl
mailto:kamerling@apneuvereniging.nl

