
 

 

Profiel belangenbehartiger voor Spierziekten Nederland en Dwarslaesie 

Organisatie Nederland 

 

Dwarslaesie Organisatie Nederland is de vereniging voor en van mensen met een dwarslaesie of 

caudalaesie. Bijna alle taken worden uitgevoerd door zeer bekwame vrijwilligers.  

 

Spierziekten Nederland is de vereniging voor en van mensen met een spierziekte. Spierziekten 

Nederland heeft een bureau met betaalde medewerkers maar veel taken worden uitgevoerd door 

zeer bekwame vrijwilligers.  

 

Inzet 

De functie richt zich op de belangenbehartiging op het gebied van langdurige (kind)zorg (Wlz, 

Zvw, Wmo, Jeugdwet), ondersteuning en hulpmiddelen en levert daarnaast een bijdrage aan 

(digitale) inclusie voor mensen met een spierziekte, dwarslaesie en caudalaesie. De uren worden 

evenwichtig tussen de twee organisaties verdeeld: 16 uur voor Spierziekten Nederland en 16 uur 

voor Dwarslaesie Organisatie Nederland. 

 

Functie 

De belangenbehartiger zet zich in voor passende langdurige zorg, ondersteuning en hulpmiddelen 

voor mensen met een spierziekte, dwarslaesie of caudalaesie. Passend betekent hier passend bij 

de zorgvraag en leefwijze van de zorgvrager. De belangenbehartiger is proactief in het verzamelen 

van input en op het gebied van externe belangenbehartiging. De belangenbehartiger rapporteert 

rechtstreeks aan de directeur (Spierziekten Nederland) of aan het bestuur (Dwarslaesie 

Organisatie Nederland). 

 

Contacten zijn met de leden over vragen en in voorlichting en zeker om inbreng op te halen voor 

de agenda belangenbehartiging. Intern zoek je actief samenwerking met collega’s en je zoekt 

actief naar aanknopingspunten met andere werkzaamheden voor de organisatie. Je draagt bij aan 

de communicatie over belangenbehartiging en thema’s voor de belangenbehartiging en 

voorlichting. Je geeft zelf ook voorlichting in rechtstreeks contact met leden en in (digitale) 

bijeenkomsten. 

 

Arbeidsvoorwaarden 

Salaris en arbeidsvoorwaarden conform CAO Sociaal Werk schaal 9 (max. € 4.556,- per maand op 

basis van 36 uur). 

 

Niveau 

Academisch werk- en denkniveau. 

 

Gewenste ervaring 

Ervaring met beleid op het gebied van langdurige zorg en hulpmiddelen.  
 

Kennis 

Kennis van de belangen van de achterban en op welke wijze deze op te halen en te verwerken in 

concrete belangenbehartiging. 

Kennis van wet- en regelgeving op het gebied van Wmo, Jeugdwet, Zvw en Wlz en het politieke 

speelveld hieromtrent. 

 

Kenmerken 

 Je bent een echte netwerker met zowel inzicht in de dagelijkse zaken van onze leden als in 

de wet- en regelgeving.  

 Je werkt graag met anderen samen, weet anderen daarbij te motiveren en mee te nemen 

in wat nodig is, maar schrikt er niet voor terug om zelfstandig aan de slag te gaan. 

 Je kunt zowel binnen de eigen organisatie als daarbuiten verbindingen maken ten behoeve 

van een proactieve belangenbehartiging. 

 Je hebt een antenne voor wanneer zaken gevoelig liggen en weet daar behendig en 

zorgvuldig mee om te gaan. Je bent in staat politiek en bestuurlijk sensitief op te treden. 

 Je durft ook een tegengeluid te laten horen en op je strepen te staan als dat nodig is. 

 Je bent in staat de vereniging extern te vertegenwoordigen en weet wanneer er last of 
ruggespraak moet zijn.  

 Je zorgt dat het bestuur goed op de hoogte is van de lopende zaken en belangen.  


