
Samenwerken in de regio, hoe ziet dat eruit?  
De belangrijkste vragen en antwoorden op een rijtje 

 

We willen samen strijden voor gezonde lucht en gezonde longen. We willen longziekten de wereld 

uit helpen en zorgen dat mensen met een longziekte zich gesteund en veerkrachtiger voelen.  

Vrijwilligers zetten zich in bij lokale initiatieven, zoals het organiseren van Longpunten of de collecte 

én bij landelijke activiteiten voor de Rookvrije Generatie of de lobby voor Gezonde Lucht. Nu zijn er 

twee aanspreekpunten, één voor de collecte en één voor de overige vrijwilligersactiviteiten. We 

willen dit gaan bundelen. Straks zijn er tien relatiemanagers die verdeeld zijn over zes regio’s.  

Misschien roept dit vragen op. Wat betekent dit bijvoorbeeld voor de organisatie van de collecte en 

de Longpunten? We hebben de belangrijkste vragen en antwoorden voor u op een rijtje gezet. 

 

1. Per wanneer gaan we volgens de nieuwe verdeling werken?  

1 september 

 

2. Wie is straks mijn aanspreekpunt in de regio? 

De consulenten waren hét aanspreekpunt voor regionale activiteiten zoals de Longpunten. 

De relatiemanagers waren het aanspreekpunt voor de collecte. Deze scheiding hebben we 

losgelaten. Straks zijn er tien relatiemanagers die álle activiteiten in hun regio coördineren. 

 

3. Hoe ziet de nieuwe regioverdeling eruit? 

 

1.         Drenthe, Groningen en Overijssel (Elly Beens en Maaike Geerdink) 

2.         Noord-Holland, Friesland en Flevoland (Sandra de Graaf en Babette Ketelaar-van Daal) 

3.         Utrecht en het Gooi (Yvonne Rooijakkers - Smits) 

4.         Zuid-Holland, Zeeland en Brabant-West (Josien van Essen en Iris Goud) 

5.         Gelderland (Marcel Bos) 

6.         Brabant-Oost en Limburg (Maria Chu en Renée Kool) 

 

Tip: Kijk vooral ook even bij punt 13. Daar stellen de relatiemanagers zich aan u voor.  

 

4. Wat vraagt dit van de regiocoördinatoren?  

U kunt als regiocoördinator een andere relatiemanager krijgen, afhankelijk van de regio waar 

u in woont (zie vraag 3). 

 

5. Wat vraagt dit van de collecte-organisatoren?  

Als u collecte-organisator bent in een ‘vacant gebied’ (waar geen regiocoördinator is), krijgt u 

misschien een andere relatiemanager. Dit hangt af van uw regio. Het collecteteam 

(projectleider en collecte-administratie) op het kantoor in Amersfoort blijft hetzelfde.  

 

6. Gaan de collectevrijwilligers samenwerken met andere vrijwilligers in de regio?  

Dat ligt eraan. Collectevrijwilligers blijven zich inzetten voor de collecte, tenzij u zelf aangeeft 



iets extra’s of iets anders te willen doen. Als u wilt weten wat er allemaal mogelijk is, neem 

dan contact op met uw (nieuwe) relatiemanager. Het gaat er vooral om dat u iets doet wat 

bij u past en waar u energie van krijgt.  

 

7. Blijft het collecteportaal?  

Jazeker!  

 

8. Blijven Recodagen en -uitjes?  

Vooralsnog wel. Er is onlangs een werkgroep ’recodag’ opgestart om invulling te geven aan 

de eerstvolgende recodag in september. We proberen hierbij zo goed mogelijk aan te sluiten 

bij de behoefte van de regiocoördinatoren. 

9. Blijven de Longpunten?  

Jazeker! 

 

10. Kunnen de mondharmonicagroepen blijven bestaan? En kunnen we de activiteiten rondom 

lotgenotencontact blijven organiseren? 

Hoeveel activiteiten er worden ondernomen in uw regio hangt af van het aantal actieve 

vrijwilligers. Het regiopunt kan hier een coördinerende functie in hebben.  

 

11. Blijft de financiering van de activiteiten rondom Longpunten/ lotgenotencontact zoals die 

nu is?  

De financiering van de Longpunten blijft hetzelfde. Lees hier de richtlijnen waar de regio’s 

aan moeten voldoen voor de aanvraag van activiteiten.  

12. Moeten vrijwilligers meer of andere activiteiten gaan doen, zoals met de collectebus gaan 

lopen? 

Nee, er verandert niks in het vrijwilligerswerk dat u nu doet. Tenzij u dat natuurlijk zelf wilt. 

Misschien heeft u altijd de collecte georganiseerd, maar zou u zich ook willen inzetten voor 

een Longpunt (lotgenotencontact in de regio). Als u wilt weten wat er allemaal mogelijk is, 

neem dan contact op met uw (nieuwe) relatiemanager. Het gaat er vooral om dat u iets doet 

wat bij u past en waar u energie van krijgt.  

 

13. Meet & greet de relatiemanagers 

 

 

 

 

 

 

Sandra de Graaf 

Regio Noord-Holland, Friesland en Flevoland 

E: sandradegraaf@longfonds.nl 

T: (033) 43 41 250 

‘Ik ben geïnteresseerd in de verhalen van mensen en haal deze graag op. Ik ben 

graag een schakel tussen longpatiënten en zorgverleners en het kantoor van het 

Longfonds in Amersfoort. Ik hoop dat ik een positieve bijdrage kan leveren aan de 

longziekte die mensen hebben. Maar ik zet mij ook graag in voor bewustwording, 

om ervoor te zorgen dat niet nog meer mensen een longziekte krijgen.’  

 

http://vrijwilligerswerk.longfonds.nl/over-de-pati%C3%ABntenvereniging/regios-en-richtlijnen-voor-activiteiten
mailto:sandradegraaf@longfonds.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Rooijakkers-Smits 

Regio Utrecht en het Gooi 

E: yvonnerooijakkers@longfonds.nl 

T: (033) 43 41 204 of 06 51 95 60 81 

‘Ik ben de verbindende kracht tussen vrijwilligers en professionals. Binnen de 

regio Utrecht en het Gooi verheug ik mij op het bouwen aan netwerken die 

bijdragen aan onze droom: longziekten de wereld uit! Ik krijg en breng energie 

door het beste uit mensen te halen, om beweging tot stand te brengen. Immers: 

wat je aandacht geeft, groeit!’  

 

Marcel Bos 

Regio Gelderland 

E: marcelbos@longfonds.nl 

T: (033) 43 41 240 of 06 51 61 74 21  

‘Solo actief of in een werkgroep, tijdelijk of langdurig, éénmalig of wekelijks. 

Doener, denker, regelaar, lobbyist, zorgverlener. Jong, oud. Werkend, verzorgend 

of studerend. Mét en zónder een longziekte. Allemaal hebben we onze eigen 

dromen en ambities met het Longfonds en leven we onze persoonlijke passie uit. 

Als relatiemanager is het mijn uitdaging om steeds uit te zoeken welk 

‘partnerschap’ vrijwilligers en het Longfonds met elkaar willen aangaan. Als dat 

duidelijk is kunnen we samen kracht ontwikkelen en impact hebben.’ 

 

 Elly Beens 

Regio Groningen, Drenthe en Overijssel 

E: ellybeens@longfonds.nl   

T: 06 51 00 68 15 

‘Het (ver)binden van mensen en organisaties geeft mij altijd energie. Ik heb 

bewondering voor de vele vrijwilligers die vaak een ernstige longziekte hebben en 

die zich toch zo inzetten voor het Longfonds. Dat ze werken vanuit kansen en hun 

mogelijkheden. Het zijn vaak de kleine dingen die voor grote veranderingen 

kunnen zorgen. Samen met onze vrijwilligers wil ik mij graag inzetten voor de 

doelen van het Longfonds.’ 

Babette Ketelaar- van Daal 

Regio Noord-Holland, Friesland en Flevoland  

E: babetteketelaar@longfonds.nl (gestart per 1 april 2018) 

T: 06 13 28 07 99 

‘In 2016 heb ik een dubbele longtransplantatie ondergaan en ben vrijwilliger bij 

het Longfonds geweest. Ik ben onvoorstelbaar blij en trots dat ik nu mijn 

werkzaamheden als vrijwilliger kan gaan uitbreiden. Ik hoop dat ik door mijn jaren 

ervaring als longpatiënt een positieve bijdrage kan leveren aan de samenwerking 

tussen de vrijwilligers, Longpuntbezoekers en het Longfonds. Ik zie er naar uit!’ 

 

mailto:yvonnerooijakkers@longfonds.nl
mailto:marcelbos@longfonds.nl
mailto:ellybeens@longfonds.nl
mailto:babetteketelaar@longfonds.nl


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josien van Essen 

Regio Zuid-Holland, Zeeland en Brabant-West 

E: josienvanessen@Longfonds.nl 

T: (033) 43 41 275 of 06 13 95 53 34 

‘Ik krijg energie van het enthousiasmeren en verbinden van mensen: Iedereen 

datgene te laten doen waar hij/ zij goed in is en plezier in heeft. Het Longfonds is 

voor mij een fantastische en inspirerende werkplek. Ik ben er trots op dat ik de 

verbindende schakel mag zijn tussen de landelijke projecten en campagnes en al 

die gedreven en enthousiaste vrijwilligers in de regio’s. Met elkaar kunnen we 

echt het verschil maken voor één miljoen Longpatiënten!’ 

 

Maaike Geerdink  

Regio Overijssel  

E: maaikegeerdink@longfonds.nl 

T: (033) 43 41 212 

‘Voordat ik bij het Longfonds kwam heb ik 11 jaar gewerkt als consulent sport en 

bewegen bij Sportservice Overijssel en was ik tevens coördinator van het 

Jeugdfonds Sport & Cultuur in Overijssel. Twee fijne organisaties die mooi werk 

verrichten, maar ik merkte dat ik toe was aan een nieuwe uitdaging. Deze heb ik 

gevonden bij het Longfonds. Ik heb heel veel zin om te leren, me te ontwikkelen 

en te bouwen aan deze nieuwe en uitdagende baan.’ 

Renée Kool 

Regio Brabant-Oost en Limburg 

E: reneekool@longfonds.nl 

T: (033) 43 41 212 

‘Voordat ik bij het Longfonds kwam heb ik als longfysiotherapeut gewerkt. Ik 

hoorde longpatiënten vaak zeggen: “Als ik zit kan ik alles en daarom heeft 

niemand door hoe ziek ik ben”. Ik denk dat longpatiënten veerkrachtig en sterk 

moeten zijn om een goede kwaliteit van leven te kunnen ervaren. Hierbij kunnen 

ze wel een steuntje in de rug gebruiken en daar zal ik mij voor gaan inzetten. Ik 

kijk ernaar uit om samen met jullie veel kansrijke initiatieven te gaan 

ondersteunen die kunnen helpen om longziektes te voorkomen.’ 

 

Iris Goud 

Regio Zuid-Holland, Zeeland en Brabant-West 

E: irisgoud@longfonds.nl 

T: 033 43 41 303 

‘Een citaat dat bij mij past is: “ik heb het nog nooit gedaan, ik denk wel dat ik het 

kan!” (Pipi Langkous). Ik hou van mensen, van verbinden, netwerken en vooral van 

inspireren, zodat je toch iets groots kunt creëren ondanks dat er soms weinig 

middelen zijn. Een grote uitdaging die ik bij het Longfonds voorzie is het 

samenwerken van patiënten en collectanten. Het kan zoveel voordelen hebben als 

ze samenwerken. Hoe geweldig is het wanneer ze één worden in waar ze voor 

staan en wat ze kunnen zijn! Mooi!’ 

 

mailto:josienvanessen@Longfonds.nl
mailto:maaikegeerdink@longfonds.nl
mailto:reneekool@longfonds.nl
mailto:irisgoud@longfonds.nl


 

 

 

 

 

14. Verandert er iets in de regiowebsites?  

Vooralsnog niet. Wanneer er wel iets verandert, dan laten we dat natuurlijk weten. 

 

15. Wordt er aan scholing en training gedaan voor vrijwilligers?  

We vinden het belangrijk dat u zich kunt ontwikkelen als vrijwilliger. Onze eigen 

projectleiders geven vaak trainingen aan vrijwilligers. Het is voor u ook mogelijk om 

trainingen te volgen bij PGO support (link van PGOsupport.nl). Deze trainingen zijn gratis en 

de reiskosten worden ook vergoed. PGO heeft ook de mogelijkheid om een training lokaal te 

geven. Heeft u hier behoefte aan? Neem dan contact op met uw (nieuwe) relatiemanager. 

 

16. Welke onkostenvergoeding geldt? 

Onkosten die gemaakt worden voor vrijwilligerswerk worden vergoed. We gaan kijken op 

welke manier we de verschillende soorten onkostenvergoedingen gaan standaardiseren. De 

werkrelatie staat voorop, maar we willen wel wat meer eenheid. Als er iets verandert dan 

nemen we contact met u op. 

 

Maria Chu 

Regio Brabant-Oost en Limburg 

E: mariachu@longfonds.nl 

T: (033) 43 41 262  

‘Het ontmoeten van en samenwerken met vrijwilligers geeft mij veel voldoening 

en energie. Elk persoon heeft zijn eigen verhaal en dat raakt mij. De 

betrokkenheid, deskundigheid en passie die de vrijwilligers tonen zijn voor mij een 

inspiratie en stimulans om samen tot een mooi resultaat te komen. Daar word ik 

blij van! Samen staan we sterker en kunnen we een hoop bereiken.’ 

 

mailto:mariachu@longfonds.nl

