
WIE ZIJN WIJ?
Hematon is de patiëntenorganisatie voor patiënten met 
bloedkanker of lymfklierkanker en mensen die een 
stamceltransplantatie (hebben) ondergaan. Wij zijn er ook voor 
naasten van patiënten en donoren. Hematon bevordert 
lotgenotencontact, geeft informatie en voorlichting en doet aan 
belangenbehartiging. Hematon is een stichting, gevestigd in 
Utrecht. Ze bestaat vrijwel uitsluitend uit vrijwilligers. Dat geldt 
ook voor het bestuur en de raad van toezicht. 
Voor ondersteuning van het bestuur zijn wij per direct op zoek 
naar een enthousiaste en gedreven senior beleidsmedewerker 
voor 32 - 36 uur per week.

WIE BEN JE?
Met jouw professionele kwaliteiten en enthousiasme zorg je 
ervoor dat het bestuur en de verschillende commissies 
het werk van Hematon kunnen vormgeven. Je kunt goed 
werken in een vrijwilligersorganisatie. Samenwerking met 
ervaringsdeskundigen en relevante partijen gaat je goed af. 
Je hebt een grote mate van zelfstandigheid.

JOUW PROFIEL
• academisch werk- en denkniveau 
• resultaat- en kwaliteitsgericht
• goede balans tussen denken en doen
• proactief, overtuigend, samenwerkingsgericht, 

omgevingsbewust
• communicatief (zowel schriftelijk als mondeling) 
• bij voorkeur ervaring met een patiëntenorganisatie 
• goed kunnen schakelen tussen verschillende onderwerpen 

en niveaus
• zelfstandig 

WAT VRAGEN WE VAN JE?
• voorbereiden van vergaderingen van het bestuur
• schrijven en geven van (beleids)adviezen vanuit meerdere 

invalshoeken
• leggen van contacten en onderhouden van relaties
• anticiperen op ontwikkelingen en vertalen naar passende 

actie voor de gehele organisatie
• concretiseren en uitdragen van een gezamenlijke visie
• operationaliseren van (strategisch) beleid, programma’s en 

meerjaren (project) plannen
• informeren en (on)gevraagd adviseren van het bestuur
• signaleren van problemen en passende oplossingen 

aandragen
• delen en borgen van informatie, kennis en ervaring en het 

hanteren van strategieën daartoe
• samen met het secretariaat ben je het aanspreekpunt voor 

Hematon op ons kantoor 

WAT HEEFT HEMATON JE TE BIEDEN?
• een werkomgeving met veel maatschappelijke waarde en 

zingeving
• werk in een platte organisatie met veel gedreven 

(ervaringsdeskundige) vrijwilligers
• salariëring afhankelijk van kennis en ervaring, tussen  

€ 4.000 en € 5.500 bruto op fulltime basis per maand 

HEB JE INTERESSE?
Richt je motivatiebrief en CV aan: Secretaris Stichting Hematon, 
Postbus 8152, 3503 RD Utrecht of secretaris@hematon.nl, ter 
attentie van de secretaris van het bestuur Cor van Vlaanderen. 
Voor nadere informatie kun je hem bellen op 06 123 728 99.  
 
De reactietijd is drie weken vanaf plaatsing van deze advertentie. 

patiëntenorganisatie bloedkanker 
lymfklierkanker stamceltransplantatie

Hematon maakt deel uit van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiën ten-

organisaties en wordt gesubsidieerd door KWF Kankerbestrijding

Wij zijn op zoek naar een:

SENIOR BELEIDSMEDEWERKER
(32 - 36 uur per week)


