
 
 

Beheerders besloten facebook groep (2 - 4 uur per week) 
 

Wil je graag anderen met CRPS helpen en vind jij 
facebook leuk of wil jij hier beter in worden? Lees dan 
verder! 
 
Wie zijn wij? 
Patiëntenvereniging CRPS is een vereniging voor 
mensen met Complex Regionaal Pijn Syndroom. Wij 
richten ons op lotgenotencontact, informatievoorziening, 
belangenbehartiging en het bevorderen van 
wetenschappelijk onderzoek. Binnen de 
patiëntenvereniging zijn zo’n 40 vrijwilligers actief op 
zowel regionaal als landelijk niveau. Samen vormen zij 
een enthousiast en gemotiveerd team.  
 
De vereniging wil graag een besloten facebook groep 
starten voor haar leden. De voorbereidingen zijn al begonnen. Voor de besloten facebook groep zijn 
wij op zoek naar meerdere vrijwilligers die willen helpen om deze groep op te zetten en om deze te 
gaan beheren.  
 
Wat ga jij doen als facebook beheerder? 

• Samen met jouw collega beheerders houd jij de groep in de gaten. Samen wordt afgesproken 
wie wanneer wat doet. Denk hierbij aan: 

o Controleren of iemand daadwerkelijk lid is alvorens deze persoon toe te laten tot de 
groep 

o Nieuwe leden welkom heten  
o De groep beheren tijdens een bepaalde dag/dagdeel 
o Inspelen op situaties/gesprekken 
o Mensen aanspreken op hun gedrag en evt. verwijderen uit de groep 
o Zorgen dat er met respect met elkaar omgegaan wordt 

• Bijwonen online team overleggen (frequentie nader te bepalen) 
• Actief meedenken over het opbouwen en in stand houden van de facebook groep 
• Actief meedenken over het creëren van interactie binnen de groep 

 
Alle taken worden in overleg verdeeld. Hierbij wordt gekeken naar ieders kwaliteiten en 
mogelijkheden. Om jou een goede basis te geven krijg je voor de daadwerkelijke start van de groep 
een opleiding aangeboden, zodat jij goed voorbereid aan de slag gaat. Deze zal in Utrecht gegeven 
worden. 
 
Wat heb jij in huis? 
Je bent bekend met Facebook en besloten facebook groepen of bent bereid dit te leren. De taken en 
overleggen kunnen vanuit huis gedaan worden. De startcursus en eventuele vervolgcursussen als ook 
de jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomsten vinden centraal in het land plaats.  
 
Wat neem jij mee? 
Je bent van nature nieuwsgierig en brengt een fijne hoeveelheid enthousiasme mee. Je bent een 
mensenmens en kunt je inleven in anderen. Je bent niet bang om mensen aan te spreken op hun 
gedrag en durft moeilijke beslissingen te nemen (mensen uit de groep verwijderen). Je bent bekend 
met CRPS omdat jij dit of zelf hebt of jij kent iemand in jouw omgeving die dit heeft. Hierdoor weet jij 
wat de aandoening teweeg kan brengen. Als jij zelf CRPS hebt, dan is het belangrijk dat je dit 
“verwerkt” hebt zodat jij anderen kunt helpen. Je kunt goed samenwerken en overleggen met anderen, 
maar bent ook in staat om zelfstandig te werken. Wij denken dat het beheren van de facebook groep 



zo’n 2-4 uur per week kost. Dit kan soms meer of minder zijn. Daarnaast is het belangrijk dat je lid 
bent van de vereniging of bereid bent lid te worden.  
 
Wat bieden wij jou? 
Je krijgt een mooie vrijwilligersfunctie binnen een nieuw team. Dit geeft jou de mogelijkheid om iets 
nieuws op te zetten en om jouw eigen ervaring in te zetten om anderen met CRPS te helpen. Wij 
gooien je niet in het diepe en geven je een goede begeleiding zodat jij jouw kwaliteiten kunt inzetten. 
Je ontmoet nieuwe mensen en 1 x per jaar hebben wij een gezellig samenzijn met alle vrijwilligers 
binnen de vereniging. Via PGO-support krijg je de mogelijkheid om je verder te ontwikkelen door het 
volgen van cursussen.  
 
Daarnaast krijg je van ons een reiskostenvergoeding en zorgen wij voor een goede verzekering, een 
Arbobeleid en een samenwerkingsovereenkomst. 
 
Wil jij meer weten? 
Neem dan contact op met Debby Golverdingen, onze vrijwilligerscoördinator, en zij helpt jou graag 
verder. Je kunt haar mailen via secretariaatcrps@ziggo.nl of bellen via 06-29 606 290.  
 
 
 


