Verenso, de vereniging van en voor specialisten ouderengeneeskunde, staat voor de
best-passende medische zorg voor kwetsbare ouderen en patiënten met een complexe
zorgvraag, ongeacht waar zij verblijven.
In verband met het vertrek van een van onze bestuurders en om goed te kunnen blijven acteren
en anticiperen op de ontwikkelingen in het specialisme ouderengeneeskunde, zoekt Verenso voor
de portefeuille ‘Wetenschap en Opleiding’ een:

Bestuurder Wetenschap en Opleiding
(4u p/w)

Verenso is in de basis een wetenschappelijke vereniging. Kennis vermeerderen en kennis delen zijn
en blijven belangrijk. Wat kunnen we als vereniging doen om kennis bereikbaar te maken? Hoe
zorgen we voor voldoende ouderengeneeskunde in het basiscurriculum? En voor een vast coschap
bij alle Universiteiten? Heb jij hart voor ons vak, voor de wetenschap en voor de opleiding? Wil je
daarnaast meedenken hoe we mensen kunnen interesseren om specialist ouderengeneeskunde te
worden en voor het vak te behouden? Als je deze vragen positief beantwoordt, nodigen wij je uit te
solliciteren naar de functie van bestuurder Wetenschap en Opleiding.
Wat ga je doen?
De bestuurder Wetenschap en Opleiding is bestuurlijk verantwoordelijk voor het deelgebied
Wetenschap en Opleiding en samen met de twee andere bestuurders voor het totale beleid van
Verenso. Bovendien is deze bestuurder het gezicht naar buiten voor het eigen deelgebied.
Zowel met de andere bestuursleden als met de bureaumedewerkers uit het gelijknamige team
werkt het bestuurslid samen en stuurt zij/hij op het behalen van de gestelde doelstellingen in het
jaarplan op het gebied van wetenschap en opleiding. Hieronder valt bijvoorbeeld de samenwerking
met de redactie van het Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde, de congrescommissie, de
academische netwerken en hoogleraren, SOON en de SBOH. Allemaal om de wetenschap en
opleiding in en rond het specialisme ouderengeneeskunde te verstevigen en vorm te geven richting
de toekomst.
Profiel
De bestuurder met portefeuille ‘Wetenschap en Opleiding:
is specialist ouderengeneeskunde en lid van Verenso;
heeft aantoonbare affiniteit met wetenschap, opleiding en/of onderwijs;
heeft aantoonbare bestuurlijke vaardigheden en affiniteit;
heeft een visie op het vak en haar deelgebieden;
denkt domein overstijgend en handelt vanuit het belang van de leden;
is onafhankelijk (geen belangenverstrengeling);
is besluitvaardig en resultaatgericht;
beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden;
kan netwerken, verbindt en werkt samen.
Tijdbesteding en beloning
De tijdbesteding bedraagt gemiddeld 4 uur per week. Volgens een rooster van aftreden wordt er
een dienstverband met Verenso aangegaan. De zittingstermijn geldt voor drie jaar. Herbenoeming
voor drie jaar is mogelijk. Voor de werkzaamheden ontvang je een marktconform salaris.
De leden benoemen op voordracht van de raad van toezicht de bestuurders, de raad van toezicht
voert aanname, voortgangs- en beoordelingsgesprekken met hen.

Reacties en informatie
Wanneer je je in het geschetste profiel herkent en belangstelling hebt om deel uit te maken van
het bestuur, nodigen wij je van harte uit te reageren. Ook kun je geschikte kandidaten onder onze
aandacht brengen.
Geschikte kandidaten worden voor benoeming voorgedragen aan de ledenvergadering van Verenso
op 24 november 2022.
Voor nadere informatie en reacties kun je contact opnemen met Jacqueline de Groot,
bestuursvoorzitter, via 030 - 2271910 of jdegroot@verenso.nl. Je reactie, met motivatie en cv, kun
je voor 1 augustus mailen aan Mariëlle Verlaan-Vissers, via mverlaan@verenso.nl.
Op basis van je reactie vinden de selectiegesprekken plaats. Tevens zal een ontwikkelassessment
onderdeel uitmaken van de selectieperiode.

