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ALS Patients Connected 

De patiëntenvereniging ALS Patients Connected (APC) behartigt de belangen van ALS, PLS en PSMA-

patiënten. Zij is opgericht in 2014 en heeft als doel een oplossing voor ALS en dat ondersteuning op 

het gebied van kwaliteit van leven zo goed mogelijk aansluit bij de behoeften van patiënten. Dit doen 

we door ALS, PLS en PSMA-patiënten te verenigen, te verbinden en te vertegenwoordigen.  

Een belangrijke taak van APC is het adviseren over nieuwe subsidieaanvragen die bij Stichting ALS 

binnenkomen en het nauwlettend volgen van voortgang en inhoudelijke en financiële 

verantwoording. Dit gebeurt door de patiëntenadviesraad (PAR) van APC.  

Het bestuur en de leden van de PAR zetten zich in op vrijwillige basis. Het bestuur wordt 

ondersteund door een op declaratiebasis betaalde verenigingsondersteuner en een wetenschappelijk 

medewerker. 

Samenwerking 

Met het ALS Centrum (het Nederlandse centrum voor wetenschappelijk onderzoek naar ALS, PLS en 

PSMA) en de Stichting ALS Nederland (met name fondsenwerving) hebben we een 

samenwerkingsovereenkomst en regelmatig overleg in wat wij noemen de ‘driehoek’. 

Gezocht: vicevoorzitter APC 
Per direct zijn wij op zoek naar een vicevoorzitter. De vicevoorzitter is als bestuurslid sparringpartner 

van de voorzitter en secretaris. De vicevoorzitter vervangt de voorzitter waar nodig. Gezien de 

huidige samenstelling van het bestuur gaat de voorkeur uit naar een niet- patiënt. 

Tijdsinvestering  
De vicevoorzitter zal bereid en in staat moeten zijn om ‘zo veel als nodig’ tijd in te ruimen voor de 
werkzaamheden. Een groot deel hiervan is te plannen, maar de vicevoorzitter moet ook rekening 
houden dat een deel van het werk een ad hoc karakter kent. 
 
Verantwoordelijkheden:  
- Vervangen voorzitter indien nodig; 
- Medeverantwoordelijk voor de (continuïteit van) patiëntenvereniging APC;  
- Medeverantwoordelijk voor besluiten van het bestuur;  
- Het extern (doen) vertegenwoordigen van APC;  
- Het tezamen met de andere bestuursleden en PAR optimaliseren van de belangenbehartiging van 
  de leden van APC;  
- Vertalen van het beleidsplan van APC in lobbyactiviteiten;  
- Medeverantwoordelijk voor alle relaties en relatiebeheer m.b.t. ALS vanuit de APC binnen    
  Nederland. 

 
Gemiddeld genomen nemen de taken zo’n 4 uur per week in, de spreiding is niet gelijkmatig.  
 
Uitgangspunten voor de tijdsbesteding zijn de volgende:  
- Elke 6 weken bestuursvergadering;  
- Minimaal vier keer per jaar overleg met de PAR van APC;  
- Twee keer per jaar een evaluatiebijeenkomst van de subsidieprojecten van het ALS Centrum; 
- Eenmaal per jaar een beleidsdag met het bestuur van APC. 
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Benodigde eigenschappen en vaardigheden:  
 
1. Visie: overziet en begrijpt ontwikkelingen, vertaalt deze naar de 

patiëntenorganisatie APC en ontwikkelt op basis daarvan lange termijn doelstellingen. Is in staat 
de visie uit te dragen en draagvlak hiervoor te creëren.  

2. Leiderschap: is authentiek en evenwichtig, stimulerend en inspirerend. Kan anderen 
mobiliseren, coachen en inspireren door richting en sturing te geven in het bereiken van 
duidelijke en uitdagende resultaat- en ontwikkeldoelstellingen. Weet welke aanpak op dat 
moment het beste is om het doel te bereiken (informeel, formeel, via de publiciteit of juist meer 
op de achtergrond). Is ambitieus, doortastend, flexibel, kan goed improviseren maar is ook 
accuraat en betrouwbaar in de zin van afspraak is afspraak.  

3. Communicatie: heeft sterke communicatieve vaardigheden, kan mensen overtuigen, is hierbij 
in staat weerstanden op te heffen. Heeft een antenne voor drijfveren en motieven van anderen. 
Heeft empathisch vermogen en gevoel voor verhoudingen.  

4. Verbindend: is mensgericht en toegankelijk. Motiveert en enthousiasmeert 
bestuursleden, vrijwilligers, deelnemers en stakeholders om gewenste resultaten te behalen. 
Kan van nature binden, stelt de mens centraal en is makkelijk benaderbaar en 
transparant. Kan zich soepel in nieuwe en bestaande netwerken bewegen en beschikt over 
overtuigingskracht en begrijpt hoe je mensen mee kunt krijgen voor je zaak. Is een stevige 
strategische sparringpartner maar wel één met een drive om ideeën in concrete actie om te 
zetten.  

5. Maatschappelijk ondernemerschap: heeft oog voor strategie, bedrijfsvoering, marketing 
en nieuwe kansen, passend bij een patiëntenvereniging. Is samenwerkingsgericht en heeft een 
goed analytisch vermogen om in het brede werkveld verbanden te zien en kansen te 
identificeren.  

6. Organisatiebewustzijn: heeft inzicht in en kan richting geven aan de patiëntenvereniging. 
Begrijpt organisatiecultuur en weet er passend gebruik van te maken om resultaten te bereiken. 
Doorziet onuitgesproken en historisch gegroeide regels en belemmeringen en weet deze in te 
zetten of om te buigen, in combinatie met trends en nieuwe ontwikkelingen, ten dienste van de 
te behalen resultaten.  

7. Integriteit: is in staat de algemeen aanvaarde en professionele sociale en ethische normen 
en waarden in activiteiten te handhaven. Grijpt in wanneer sociale en ethische regels 
worden overtreden.  

  
Vergoeding   
Onbezoldigd. Er is een reiskostenvergoeding.  
 

Inlichtingen 
Voor vragen over deze functie kunt u zich wenden tot Vincent Cornelissen, voorzitter, via 
vincent@alspatientsconnected.com 
 


