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Profiel vrijwillig medewerker Luisterend oor 
 
 

Hidradenitis Patiënten Vereniging (HPV) 
De HPV is een vereniging van mensen met 
Hidradenitis Suppurativa en hun naasten. De 
verenging heeft ongeveer 200 leden. Daarnaast zijn 
er twee grote facebookgroepen met 1.500 
geïnteresseerden. De HPV organiseert activiteiten 
op het gebied van lotgenotencontact, voorlichting 
en belangenbehartiging. Dit gebeurt door vrijwillige 
medewerkers. Jaarlijks ontvangt de HPV hiervoor 
subsidie van het Ministerie van VWS. 

 
Luisterend oor 
We willen regelmatig contact hebben met 
onze leden. Bij voorkeur éénmaal per jaar met 
ieder lid. Het doel hier van is het versterken 
van de binding van leden met de vereniging, 
horen hoe het gaat en krijgen van informatie 
over behoeften of problemen die mensen 
ervaren in relatie tot HS. Hierdoor kunnen we 
onze activiteiten afstemmen op de behoefte 
van de leden. Signalen uit de gesprekken 
worden ook benut voor belangenbehartiging 
en als input voor onze Medische Adviesraad. 
Gesprekken gaan over kwaliteit van leven, 
delen van ervaringen, voelen van begrip en 
weten dat er een aanspreekpunt is bij vragen.  
 
Functie 
Als getrainde ervaringsdeskundige zoek je 
jaarlijks contact met nieuwe leden en 
bestaande leden. Doel is dat leden zich 
gehoord voelen en uit verbinding ontstaan 
mogelijk ook nieuwe contacten en/of 
samenwerkingen. Met elk lid is éénmaal per 
jaar contact. Indien gewenst vaker.  
 
Werkzaamheden 
De werkzaamheden omvatten: 

- Voorbereiden van telefonisch contact 
op basis van belscript 

- Leggen van telefonisch contact met 
leden en voeren gesprek 

- Verslaglegging telefonisch contact, 
eventueel uitzetten vervolgactie 

- Terugkoppeling naar bestuur 
 
Profiel 
Wij zoeken medewerkers die: 

- Ervaringsdeskundig zijn op het gebied 
van Hidradenitis Suppurativa 

- Goed zijn in gespreksvoering 
(luisteren, doorvragen, samenvatten, 
beëindigen) 

- Er plezier in hebben om lotgenoten in 
één op één contact te ondersteunen 

- Voldoende emotionele afstand 
hebben tot de aandoening 

- Per week gemiddeld twee uren 
beschikbaar zijn 

- Zin hebben om actief te zijn voor de 
HPV 

 
Wij bieden 

- Een opleiding voor individueel 
lotgenotencontact 

- Een vrijwilligersvergoeding 
- Een leuk en enthousiaste 

vrijwilligersorganisatie 
 
De HPV heeft een vrijwilligersbeleid. Op basis 
hiervan sluiten we met iedere medewerker 
een vrijwilligersovereenkomst. Jaarlijks 
organiseren we een kaderdag met alle actieve 
leden van de vereniging. 

 
Interesse in het werken als vrijwilliger voor de HPV? Neem contact op met Mirella van de Bunte: 
voorzitter@hidradenitis.nl 
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