Vacature Dagelijks Bestuur VRA
Binnenkort zal onze huidige vicevoorzitter, Luikje van der Dussen, wegens het aanvaarden van
een nieuwe functie, afscheid nemen als VRA bestuurder. Graag willen wij in contact komen met
leden die belangstelling hebben om binnen onze vereniging bestuurlijk actief te worden. Als
bestuurder van onze beroepsvereniging heeft u een unieke kans om, binnen het eigen vakgebied,
persoonlijke en bestuurlijke kwaliteiten (verder) te ontwikkelen. Dit doet u samen met ervaren
collega-bestuurders, mede ondersteund door het VRA bureau. Het jaarverslag 2018 van het VRA
bestuur geeft u een mooi overzicht van de lopende dossiers en jaaractiviteiten.
Wij zoeken een enthousiast VRA-lid, die samen met de huidige bestuurders wil bijdragen aan de
verdere ontwikkeling en positionering van de Revalidatiegeneeskunde in Nederland. De uitvoering
van het beleidsplan Revalidatiegeneeskunde 2025 staat hierbij centraal.

Wat heeft een VRA bestuursfunctie u te bieden?
•
•
•
•
•
•
•

Persoonlijke ontwikkeling en vergroten bestuurlijk inzicht
Kennis van het landelijke speelveld van de revalidatiegeneeskunde
Actief betrokken bij visie- en strategieontwikkeling voor de revalidatiegeneeskunde
Opbouwen van een netwerk met onze stakeholders (zoals RN, FMS, NZa, Zorginstituut
Nederland, zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen)
Samenwerken met enthousiaste en ervaren collega-bestuurders
Prettige werksfeer
Professionele ondersteuning; de secretariële taken worden door een medewerker van het
VRA bureau uitgevoerd

Profielschets lid dagelijks bestuur
•
•
•
•
•
•
•

Bestuurlijke ervaring of interesse
Strategisch inzicht
Besluitvaardig
Goede communicatieve eigenschappen, teamplayer
Actief werkzaam als revalidatiearts
Beschikbaarheid voor gemiddeld 0,5 dag per week
Jonge klaren worden ook nadrukkelijk uitgenodigd te reageren

Wat betekent dit voor u in de praktijk?
Binnen het VRA Dagelijks Bestuur worden de verschillende dossiers in onderling overleg verdeeld.
De bestuursleden representeren de VRA, in overleg, bij externe bijeenkomsten.
Het bestuur vergadert met regelmaat op het VRA bureau te Utrecht.

Samengevat:
• Dagelijks Bestuur (DB) vergaderingen: 15 keer per jaar in Utrecht, op woensdagmiddag (van
14:00 uur tot 17:30 uur).
• Algemeen Bestuur (AB) vergadering: 4 keer per jaar in Utrecht (woensdagmiddag van 14:00
uur tot 17:30 uur).
• Jaarlijkse beleidsdag: 1 hele dag (woensdag) in het voorjaar, op locatie bij één van de
bestuursleden.
• Deelname Bestuurlijk overleg met Revalidatie Nederland in Utrecht, 4 keer per jaar in
Utrecht. Dit wordt altijd georganiseerd in combinatie met een vergadering van het VRA
bestuur.

Aanmelding - verdere informatie
Heeft u belangstelling voor deze bestuursfunctie, of heeft u behoefte aan meer
achtergrondinformatie? Neem dan contact op met de huidige vicevoorzitter van het VRA bestuur,
Luikje van der Dussen (email: LDussen@merem.nl), de voorzitter van het VRA bestuur, Hans
Rietman (email: J.S.Rietman@rrd.nl) of met de directeur van de VRA, Wijnandien Hoek (email:
w.hoek@revalidatiegeneeskunde.nl, telefoon 030 2739697).
Uw aanmelding ontvangen wij graag uiterlijk op maandag 25 maart a.s. via het
volgende email adres: vra@revalidatiegeneeskunde.nl.
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