
 
Redactielid Nieuwsbrief 

 
Wil je graag anderen met CRPS helpen en vind je schrijven leuk of wil je hier beter in worden? Lees 
dan verder! 
 
Wie zijn wij? 
Patiëntenvereniging CRPS is er 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.  
 
Het redactieteam bestaat uit twee betrokken vrijwilligers die er samen voor zorgen dat vier keer per 
jaar “De Nieuwsbrief” bij onze leden op de mat valt (of in de e-mailbox terechtkomt).  
 
Wat ga jij doen als redactielid? 

• Vier keer per jaar maak je, samen met jouw collega redactieleden, de Nieuwsbrief.  
• Bijwonen van het redactieoverleg (4 x per jaar telefonisch of via Zoom) 
• Je denkt actief mee over de inhoud van de Nieuwsbrief 
• Je gaat op zoek naar interessant nieuws dat geplaatst kan worden 
• Indien mogelijk interview je CRPS-patiënten en schrijf je hier een leuk artikel over 
• Eventueel bezoek je congressen en symposia om hier iets over te kunnen schrijven 
• Je controleert teksten op taalfouten en past daar waar nodig de lay-out aan (lettertype etc.) 

 
De taken worden in overleg verdeeld. Hierbij wordt gezamenlijk gekeken naar ieders kwaliteiten en 
(on)mogelijkheden. Ook als je minder mobiel bent, zijn er mogelijkheden. 
 
Wat heb jij in huis? 
De Nederlandse taal is jou niet vreemd. Ook kun je goed omgaan met Word en e-mail. Het schrijven 
van teksten geeft jou energie en je weet als geen ander hoe je teksten fijn leesbaar kunt maken, zodat 
de lezers op het puntje van de stoel zitten. Of…. je bent bereid om dit te leren.   
 
Wat neem jij mee? 
Je bent van nature nieuwsgierig en brengt een fijne hoeveelheid enthousiasme mee. Je bent een 
echte kunstenaar met woorden en denkt graag mee. Je bent creatief als het gaat om het schrijven en 
bedenken van artikelen en bent hier ook graag mee bezig. Je werkt goed samen, maar bent ook in 
staat om zelfstandig te werken. 4 x per jaar komt De Nieuwsbrief uit en dit zijn echte piekmomenten. 
Je bent dan zo’n 2 - 4 uur per week kwijt gedurende een aantal weken. Rest van de tijd kun je 
rekening houden met 1 uur per week. Je hoeft niet zelf CRPS te hebben. Het is wel belangrijk dat je 
bekend bent met de aandoening. 
 
Wat bieden wij jou? 
Je krijgt een mooie vrijwilligersfunctie binnen het redactieteam. Dit geeft jou de mogelijkheid om jouw 
eigen ervaring in te zetten om anderen met CRPS te helpen. 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 06-29 606 290.  


