Vacature Penningmeester European Society of Physical and Rehabilitation Medicine
De European Society of Physical and Rehabilitation Medicine (ESPRM) is de Europese samenwerking
van de wetenschappelijke verenigingen op het gebied van revalidatiegeneeskunde in Europa. Zij is
voortgekomen uit de EFPMR met een systematisch inbreng vanuit Nederland.
Presidents of European Federation of PMR :
1967-70: B. Bangma
1991-94: A. Van Gestel
1999-03: H. Stam
De missie van ESPRM is het mogelijk maken van internationale uitwisseling over de verschillende
aspecten van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van revalidatiegeneeskunde, met inbegrip
van de verspreiding van informatie over fondsen, multicenter onderzoek, nationale en Europese
projecten, bijeenkomsten en conferenties.
De VRA heeft twee gedelegeerden in de ESPRM, te weten Daan Wever en Wim Janssen. Tweemaal per
jaar wordt er vergaderd (in Europa) gezamenlijk met de UEMS PRM. De VRA kent een regeling voor
compensatie van de reis en verblijfskosten. Naast het feit dat de penningmeester namens de VRA
delegate is van de ESPRM ben je dat ook van de UEMS-PRM. Het penningmeesterschap van de ESPRM
is in handen van Daan Wever; het heeft de voorkeur van de ESPRM en de VRA om een Nederlandse
opvolger te vinden, omdat de ESPRM ingeschreven staat bij de kamer van koophandel In Rotterdam
en de bankrekening
Wat breng je mee en wat kun je halen?
Affiniteit met ontwikkeling van het vak in Europees verband, basaal financieel inzicht en
taalvaardigheid in minimaal de Engelse taal. Je stapt binnen in de wereld van de Europese
samenwerking en de ontwikkeling van de revalidatiezorg over de landsgrenzen heen. De internationale
vriendschap en solidariteit is groot en inspirerend.
Namens de VRA speel je een rol om in Europees verband mee te besturen. Je doet veel internationale
contacten op (ongeveer 90 andere Europese delegates zijn actief). Je blijft op de hoogte van de
internationale ‘state of the art’ op het gebied van de revalidatiegeneeskunde en draagt daar mogelijk
je eigen steen aan bij. Je bent betrokken bij grens overstijgende onderzoeken, innovaties en de
ontwikkeling van richtlijnen.
Hoeveel tijd kost het
Naast de vergaderingen tweemaal per jaar vindt er afstemming plaats met het DB van de VRA.
Uiteraard vragen de taken als penningmeester aandacht. De gemiddelde geïnvesteerde tijd per
maand is 2 uur.
Jongere collega’s worden nadrukkelijk gevraagd om hun belangstelling kenbaar te maken.
Interesse? Zie de websites, maar beter neem even contact op.
Websites
ESPRM: https://esprm.eu/
UEMS PRM: https://uems-prm.eu/
MAIL
dwever@roessingh.nl
wjanssen@rijndam.nl
t.berkhout@revalidatiegeneeskunde.nl
T: 030 - 273 9697

