
 
Profielschets coördinator gastlessen HS 
 
Wie zijn wij? 
De Hidradenitis Patiënten Vereniging (HPV) is dé patiëntenvereniging voor mensen met de 
chronische huidziekte Hidradenitis Suppurativa (HS) en de huidaandoening Sinus Pilonidalis.  
De HPV heeft drie kerntaken: belangenbehartiging, lotgenotencontact en informatievoorziening.  
Elk jaar voert de HPV vele activiteiten uit om onze doelen te realiseren en de zorg en kwaliteit van 
leven voor mensen met HS en Sinus Pilonidalis te verbeteren. Voor meer informatie zie: 
https://www.hidradenitis.nl/.  
 
Gastlessen HS 
We denken dat belangrijk is om voorlichting te geven aan middelbare scholieren over het hebben 
van een chronische huidaandoening, zoals Hidradenitis Suppurativa. Om het bespreekbaar te maken, 
om begrip te creëren voor iets dat je niet ziet, maar er wel is. Daarom hebben we in 2021 een gastles 
ontwikkeld die gegeven kan worden  door een ervaringsdeskundige ambassadeur van de HPV. We 
zoeken een coördinator voor het leggen en onderhouden van contacten met scholen, het maken van 
afspraken over lessen en afstemming met de docenten. Het werk kan online en telefonisch gedaan 
worden.  
 
Taken coördineren gastlessen 

- Werven van scholen die een gastles HS willen aanbieden aan hun leerlingen. 
- Maken van afspraken met betreffende scholen. 
- In samenspraak met de ambassadeurs door ontwikkelen van de gastles HS. 
- Maken van afspraken met de HPV ambassadeur(s). 
- Onderhouden van contact met het bestuur. 

 
Wat moet je kunnen?  

- Je hebt enige ervaring met onderwijsinstellingen of wilt je erin verdiepen. 
- Je bent in staat om het product ‘Gastles HS’ goed te verkopen. 
- Je hebt een praktische, hands on instelling. 
- Je kunt goed plannen en overzicht houden. 

 
Ben jij wie we zoeken? 

- Ben je gemotiveerd om onderwijs over HS te bevorderen? 
- Ben je communicatief sterk, empathisch en begripvol?  
-  Kun je goed samenwerken met anderen?  
- Heb je voldoende tijd en energie beschikbaar? We verwachten dat het je eenmalige 

tijdinvestering kost om, samen met het bestuur, de opdracht en je aanpak door te spreken. 
Als dat eenmaal duidelijk is, stemmen we af hoeveel tijd jij hebt en hoeveel scholen we 
willen aanhaken. Het kost je aanvankelijk maximaal 1 à 2 uur per week.  

 
Het is geen must dat je zelf HS hebt, maar natuurlijk wel een pré omdat je je dan goed kunt inleveren 
in de behoefte van onze doelgroep.  
 
Neem bij interesse of vragen over de functie contact op met Hans Blaauwbroek via 
hansblaauwbroek@hidradenitis.nl We kijken ernaar uit om je te leren kennen!  
 
 
 


