DENK MEE, DOE MEE EN HELP MEE
Wil je je als praktijkondersteuner inzetten voor de NVvPO en haar leden?
Ook al is dat maar voor een paar uurtjes? Graag! We zoeken mensen die naast hun
werk als praktijkondersteuner echt iets willen betekenen voor hun beroepsgroep.
Geïnteresseerd? Lees deze flyer of vraag ons om meer informatie.

WORD
VRIJWILLIGER
BIJ DE NVVPO!
Deskundig op
bepaald terrein?
Zet die kennis in
voor de NVvPO!

www.nvvpo.nl

DENK MEE, DOE MEE EN HELP MEE
Vrijwilligers onmisbaar bij NVvPO!

Soorten vrijwilligerswerk

De Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners (NVvPO)

Wat kun je bijvoorbeeld doen als vrijwilliger bij de NVvPO?

maakt zich sterk voor de positie van praktijkondersteuners

–	deelnemen aan algemene klankbordgroep: meepraten over

en komt op voor hun belangen. Naast een bestuur en een
ondersteunend bureau bestaat de NVvPO uit enthousiaste
vrijwilligers. Die houden zich onder meer bezig met

beleidszaken of cao-zaken
–	meedoen in commissies en aan bijeenkomsten: meepraten
over een onderwerp waarin je deskundig bent of als

deskundigheidsbevordering, contacten met partijen in

afgevaardigde van de NVvPO een scholing bezoeken

de eerstelijnszorg, het blad de POH en de accreditatie.

–	deelnemen aan redactieraad van de POH: je expertise

Vrijwilligers zijn onmisbaar om al deze activiteiten van de
NVvPO te kunnen uitvoeren. Al onze vrijwilligers zijn zelf ook
praktijkondersteuners.

inzetten voor het blad
–	bemensen van een stand: mensen informeren over de NVvPO
en vragen van (potentiële) leden beantwoorden.

Waarom heeft de NVvPO vrijwilligers nodig?

Aanmelden kan al meteen!

Er zijn bijna 3.000 praktijkondersteuners lid van de NVvPO. En

Wil je je aanmelden als vrijwilliger? Stuur dan een mailtje met

voor al die leden willen we graag iets betekenen. Dat lukt niet

je telefoonnummer naar info@nvvpo.nl. We nemen dan contact

zonder vrijwilligers. Op dit moment zijn er ongeveer 30 actieve

met je op. Je kunt aangeven waarnaar je voorkeur uitgaat,

vrijwilligers. Dat moeten er toch meer kunnen worden. Voor alle

vragen stellen en bespreken of vrijwilliger zijn iets voor jou is.

activiteiten die de NVvPO organiseert, hebben we veel meer

Wij geven aan welke mogelijkheden er zijn.

vrijwilligers nodig.

Wat biedt de NVvPO?
Afhankelijk van wat je gaat doen, bieden we je een training

Ook met maar een paar uurtjes per maand

aan of zorgen ervoor dat je voldoende bent toegerust om je

kun je al iets voor de NVvPO betekenen.

je collega-praktijkondersteuners waarmee je ervaringen kunt

(vrijwilligers)activiteiten te kunnen doen. En natuurlijk ontmoet
uitwisselen.

Wie zoeken we?
De NVvPO zoekt mensen die naast hun werk als
praktijkondersteuner echt iets willen betekenen voor hun
beroepsgroep. Dit kan op verschillende manieren. Het hangt
ook af van je interesses en de tijd die je eraan wilt besteden. In
onderling overleg kunnen we bespreken welk vrijwilligerswerk
binnen de NVvPO bij jou past. Dat hoeft niet meer dan
een paar uurtjes per maand te kosten.

Kerkewijk 69
3901 EC Veenendaal (op afspraak)
(0318) 50 04 07
info@nvvpo.nl

www.nvvpo.nl

