De meeste mensen vinden ademen heel gewoon. Toch zijn er een miljoen mensen in
Nederland met een longziekte. En voor hen is ademhalen een terugkerende of
voortdurende strijd. Een strijd die ze niet alleen kunnen winnen. In Nederland zijn ruim
een miljoen mensen met een chronische longziekte. Mensen met astma, COPD of een
zeldzame chronische longziekte. Het Longfonds (voorheen Astma Fonds) zet zich voor
hen in, want longen zijn van levensbelang.
Het Longfonds strijdt voor gezonde lucht en gezonde longen. Voor en met iedereen. We
maken onderzoek mogelijk. We pakken vieze lucht aan. En we doen er alles aan om kinderen
rookvrij te laten opgroeien. We komen op voor de beste zorg voor longpatiënten én voor
iedereen die dat misschien ooit wordt.
Het Longfonds beweegt zich van een klassiek fondsenwervend goed doel naar een
organisatie die impact wil realiseren. Directeur Michael Rutgers; “Resultaten bereiken we
door samen te werken. Het Longfonds is dé plek waar nieuwe initiatieven voor gezonde
longen met elkaar verbonden en versterkt worden. Samen organiseren we kracht en kunnen
we impact realiseren”.
De jaarlijkse collecte is een belangrijk fondsenwervend middel voor het Longfonds waarbij
ruim 35.000 collectanten en coördinerende vrijwilligers zich inzetten. Zij zijn erg belangrijk
voor ons. Om de collecte in goede banen te leiden en nog meer mensen enthousiast te
maken voor ons werk hebben we jou nodig! In meerdere regio’s zijn wij op zoek naar een
enthousiaste

Regiocoördinator
collecte & lokale actie
gemiddeld 8-16 uur per week
De functie van regiocoördinator collecte is een vrijwilligersfunctie waarbij organiseren en
netwerken van belang is. Je bent de verbindende factor tussen het Longfonds en de
plaatselijke organisatoren (een organisator is het aanspreekpunt in de wijk voor de
collectanten).
Als regiocoördinator begeleidt en ondersteun je organisatoren van de collecte in hun
werkzaamheden. Je bent als regiocoördinator het aanspreekpunt binnen de regio.
De taken en verantwoordelijkheden zijn:
• Begeleiden van organisatoren
• Inwerken van nieuwe organisatoren
• Organiseren van bijeenkomsten voor organisatoren en bezoeken organisatoren.
• Signaleren van ontwikkelingen en activiteiten voor het Longfonds in de regio
• Voeren van een up to date digitale administratie
• Bewaken van de voortgang en zorgdragen voor een tijdige terugkoppeling naar de
relatiemanager collecte over zaken die spelen in de regio.
• Hand- en spandiensten tijdens de collecte.
• Indien nodig werven van nieuwe organisatoren en collectanten

Wat verwachten wij?
• Je bent een vriendelijke, sociale, gedreven persoonlijkheid die affiniteit heeft met het
werk van het Longfonds.
• Je kunt goed zelfstandig werken en plannen en bent niet bang om daarbij initiatieven
te nemen.
• Je hebt organisatietalent en kunt mensen enthousiasmeren en verbinden.
• Je bent een netwerker en hebt een goed netwerk of: je vindt het leuk om te
netwerken
• Je vindt het leuk om mee te denken over de organisatie van de collecte, nu en in de
toekomst.
• Je hebt kennis van MS Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint) en bent in het bezit
van een rijbewijs (B) en een auto.
• Je hebt bij voorkeur ervaring en affiniteit in het werken met vrijwilligers.
• Dat je in contact staat met het Longfonds in de regio.
Wat biedt het Longfonds?
• Een uitdagende vrijwilligersfunctie in een organisatie die volop in ontwikkeling is.
• Wij bieden je een aantrekkelijke mix van vrijheid en verantwoordelijkheid, in een
uitdagende vrijwilligersfunctie waarin je veel van jouw eigen ondernemerschap kwijt
kunt.
• Bij de werkzaamheden kun je rekenen op professionele ondersteuning vanuit het
Longfonds. Het Longfonds biedt een inwerkprogramma, ondersteuning vanuit de
collecte administratie en diverse trainingen aan voor haar vrijwilligers.
• Een prima onkostenvergoeding voor vrijwilligerswerk.
• Veel waardering vanuit kantoor en door de longpatiënten.
Inlichtingen en reacties:
Vind jij het leuk om een bijdrage te leveren bij het organiseren van de collecte van het
Longfonds? Wil je samen met ons het verschil maken voor mensen met een longziekte?
Meldt je dan aan op
Wij vinden het leuk om met je kennis te maken
Voor meer informatie over deze functie kun je terecht bij een van de Relatiemanagers via de
collecte administratie (033- 43 41 287) of per mail collecte@longfonds.nl

