
 

Q-support is gevestigd in ’s-Hertogenbosch en is in 2013 in het leven geroepen door het ministerie van 

VWS om Q-koortspatiënten te adviseren, te begeleiden en om onderzoek uit te zetten. Per 1 mei  2018 

is de eerste opdracht afgerond. De overheid heeft besloten om Q-support een verlenging te geven van 

drie jaar.  

Q-support fungeert als steun- en adviespunt voor patiënten en alle reguliere professionals die een rol 

hebben in het adviseren en begeleiden van Q-koortspatiënten. 

Eén van de activiteiten die door Q-Support 2.0 wordt bevorderd en ondersteund, is de inzet van 

ervaringsdeskundigen. Voor de Q-koortspatiënten biedt de ervaringsdeskundige ondersteuning, begrip, 

herkenning en erkenning. De Q-koortspatiënten wonen door heel Nederland, daarom streeft Q-support 

een landelijke dekking met de Ervaringsdeskundigen-pool na. Zij doet dit in samenspraak met de 

patiëntenorganisatie Q-uestion. 

Q-support 2.0 is op zoek naar kandidaten uit de regio’s Groningen/Friesland, Limburg en Twente en een 

aanvulling voor de regio Brabant: 

Ervaringsdeskundigen Q-koorts 

 

Takenpakket 

Het bevorderen van het welbevinden van de Q-koortspatiënt door middel van zorgdragen voor begrip, 

erkenning, herkenning en het bieden van een luisterend oor. 

 Intakegesprekken voeren met nieuwe patiënten, samen met de Q-koortsadviseur. 

 Op afroep ondersteunen van patiënten met inachtneming van de taakverdeling ervaringsdeskundige 

en professional.  

 Een ambassadeursfunctie vervullen om de belangen van de Q-koortspatiënt te vertegenwoordigen.  

 Gemeenten informeren, samen met de Q-koortsadviseur. 

 Co-trainer zijn bij de training “Chronische Q-koorts en QVS, hoe ga ik ermee om..”, onder leiding van 

de trainer. 

 Wetenschappelijk onderzoek beoordelen op relevantie en volgen vanuit patiëntperspectief, als 

daarvoor op Q-support en/of Q-uestion een beroep gedaan wordt .  

 Bijdragen aan activiteiten en projecten waarbij de input van patiënten relevant is, zoals deelname 

aan bijeenkomsten en deelname aan werkgroepen voor het ontwikkelen van standaarden etc.   

 Rolmodel zijn voor de cursisten/patiënten.   



Capaciteiten (zie ook bijgaand profiel van de Ervaringsdeskundige) 

 Inlevingsvermogen 

 Graag willen samenwerken 

 Goede sociale vaardigheden  

 Goede mondelinge communicatie  

 Kunnen reflecteren op eigen handelen en het eigen perspectief kunnen ontstijgen. 

 

Kennis  

 Zelf Q-koorts patiënt (geweest) zijn en bij voorkeur de training “Chronische Q-koorts of QVS  Hoe ga 

ik daar mee om…..” gevolgd hebben. 

 Of kennis hebben van de gevolgen van Q-koorts als naaste van een Q-koortspatiënt.  

 MBO 4 werk- en denk niveau. 

 

Tijdsbesteding, vergoeding en overig 

 Hoeveel tijd je kunt besteden aan de activiteiten bepaal je zelf.  

 Je ontvangt voor je inzet een vrijwilligersvergoeding, tot maximaal € 1.500 per jaar. Daarnaast mag 

je eventuele gemaakte kilometers declareren á € 0,19/km tot maximaal € 200 per jaar. 

 Je krijgt trainingen gericht op de vrijwilligerswerkzaamheden en je neemt deel aan intervisie met 

mede-ervaringsdeskundigen. 

 Twee keer per jaar word je uitgenodigd voor een organisatiebijeenkomst van Q-support waar je een 

bijdrage levert aan de evaluatie van het beleid en je input levert voor de koers en planning van de 

komende periode.  

 Wanneer jij na selectie mag starten als Ervaringsdeskundige voor Q-support, moet je een positieve 

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen overleggen. De kosten van de VOG worden vergoed. 

 

Praktisch 

Stuur je motivatie en beknopt CV voor 15 november 2019 naar secretariaat@q-support.nu 

De selectiegesprekken worden gevoerd op maandagmiddag 2 december (maandagmiddag 9 december 

is de reservedatum). Een vertegenwoordiger van de patiëntenvereniging Q-uestion neemt deel aan de 

selectiegesprekken. 

De kandidaat die uitgenodigd wordt en verder dan 50 kilometer van ’s-Hertogenbosch woont, ontvangt 

een reiskostenvergoeding van € 0,19/km voor het selectiegesprek. 

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Q-support op telefoonnummer 073 - 610 00 10 en 

vragen naar Rianne Kouwenberg, projectmedewerker. 

mailto:secretariaat@q-support.nu


Aanvullend profiel Ervaringsdeskundige1 

  
De ervaringsdeskundige: taken en competenties 
Op basis van talenten en drijfveren zetten de ervaringsmedewerkers zich in op één of meerdere taken. 
De competenties die hiervoor nodig zijn staan per taak beschreven.   
 
1. De ervaringsdeskundige draagt bij aan de organisatie Q-support en/of Q-uestion. 
 

 Draagt met zijn of haar ervaring(sverhaal) bij aan de organisatie en aan de uitvoering van projecten. 

 Heeft algemene kennis over zorg- en hulpverleningstrajecten en heeft daarnaast specifieke kennis 
over een bepaald thema of kennisgebied of is bereid om zich te verdiepen in een specifiek thema.  

 Heeft oog voor stigmatisering en kan met betrokken partijen positief en constructief in gesprek gaan 
hierover.    

 Is betrokken bij de kennismaking en het aanstellen van nieuwe ervaringsmedewerkers. 
 
2. De ervaringsdeskundige ontwikkelt en participeert in relevante netwerken. 

 

 Ondersteunt bij het ontwikkelen en versterken van sociale netwerken zoals bijvoorbeeld Q-kringen. 

 Participeert in netwerken indien nodig en in overleg met Q-support en/of Q-uestion.   

 Signaleert initiatieven rondom ervaringsdeskundigheid en participeert daarin in overleg met Q-
support en/of Q-uestion. 

 
3. De ervaringsdeskundige legt en onderhoudt contact met maatschappelijke partijen voor het creëren 

van maatschappelijke kansen. 
 

 Creëert kansen en mogelijkheden namens Q-Support en Q-uestion voor Q-koortspatiënten. 

 Vraagt aandacht voor de gevolgen van Q-koorts binnen relevante  maatschappelijke organisaties en 
vergroot de mogelijkheden voor maatschappelijke participatie.  

 Activiteiten worden conform het beleid van Q-support en Q-uestion  en in samenspraak uitgevoerd.  
 
4. De ervaringsdeskundige reflecteert op het eigen handelen en inzet voor de ontwikkeling van 

ervaringsdeskundigheid. 
 

 Reflecteert op eigen ervaringen, ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid.  

 Reflecteert kritisch op de eigen inzet en vraagt daarbij ook feedback aan collega’s. 

 Levert een bijdrage aan visieontwikkeling en beroepsontwikkeling.  
 
5. De ervaringsdeskundige is bereid de deskundigheid en expertise ten aanzien van de ontwikkelingen op 

het gebied van Q-koorts op peil te houden. 
 

 Houdt relevante ontwikkelingen bij ten aanzien van Q-koorts, volgt scholing en legt verbinding met 
eigen praktijkervaringen.  

 Houdt verbinding met de oorsprong van de eigen ervaringsdeskundigheid. 

 Houdt verbinding met de ervaringsdeskundigen en het ervaringsnetwerk. 

                                                           
1 Dit profiel is (deels)  ontleend aan bestaande profielschetsen. Q-support wil deze bij de werving en selectie als 
leidraad aanhouden naast de door haar geschetste functie-eisen.  


