
 
 

 
Wil jij eens een kijkje nemen in de keuken van je eigen beroepsvereniging? Ben je op 
zoek naar een beleidsstage binnen de ouderengeneeskunde? Vind je het interessant om 
te ervaren hoe belangen van de (specialisten) ouderengeneeskunde worden behartigd of 
hoe aan de kwaliteit van het vak wordt gewerkt via richtlijnontwikkeling/implementatie? 
Dan ben je welkom als stagiaire bij Verenso!  
 
Verenso verwelkomt jaarlijks verschillende aios die een keuzestage doen op basis van één van de 
vele onderwerpen die spelen binnen de ouderengeneeskunde en Verenso Ben je nieuwsgierig 
geworden? Verenso is doorlopend op zoek naar: 

 
AIOS (m/v) 

(24-40 uur) 
 
Wat ga je doen? 

- Allereerst neem je een kijkje in de keuken binnen Verenso, en help, werk en denk je mee 
met allerhande onderwerpen die spelen binnen Verenso en de ouderengeneeskunde. 

- Vanuit je eigen opdracht, maar ook met betrekking tot andere thema’s, ga je met diverse 
beleidsmedewerkers mee naar externe afspraken/werkgroepen, en krijg je meer inzicht in 
de actuele onderwerpen op het gebied van de ouderengeneeskunde. Vanuit je eigen kennis 
en ervaring adviseer en denk je hierin mee. 

- Afhankelijk van je interesse en de actuele onderwerpen, kies je in overleg met je 
begeleider binnen Verenso een aandachtsgebied en formuleer je een opdracht. 

- Je vertaalt je opdrachtformulering in een Plan van Aanpak en gaat aan de slag met dit 
onderwerp.  

- Je krijgt hierbij uitgebreid de mogelijkheid om over je opdracht te sparren met collega’s 
binnen en buiten Verenso. 

 
Profiel 
Als aios ben je nieuwsgierig, pro-actief, analytisch sterk en vind je het leuk om jouw inbreng te 
leveren binnen Verenso. Ook ben je beschikbaar voor een periode van ten minste drie maanden.   
 
Het bureau 
Verenso is een bureau met 15 medewerkers, een directeur, drie bestuurders en een raad van 
toezicht. Uitvoering van het beleid doen wij vanuit drie disciplines: belangenbehartiging, kwaliteit 
en wetenschappelijk netwerk, opleiding en ontwikkeling. 
 
Reacties en informatie 
Ben je nieuwsgierig geworden en wil je meer informatie? Neem voor vragen gerust contact op met 
Nanda Hauet, directeur, via 030 – 2271910 of nhauet@verenso.nl. Wanneer je interesse hebt, mag 
je ook meteen reageren. Je reactie met motivatie en cv en eventueel interessegebied, kan je 
mailen aan Caroline van der Veldt, HRM-adviseur, via cvdveldt@verenso.nl. 
 
Op basis van je reactie plannen we een kennismakingsgesprek in en verkennen we de verdere 
mogelijkheden voor een eventuele stage en passende inhoudelijke opdracht.  
 
 
 
Verenso is de vereniging van en voor specialisten ouderengeneeskunde. Leden van Verenso staan voor de best 
passende medische zorg voor kwetsbare ouderen en patiënten met een complexe zorgvraag, ongeacht waar zij 
verblijven. Samen zetten zij zich in voor een hoogwaardige kwaliteit van het medisch handelen en een optimale 
positie van de specialist ouderengeneeskunde binnen de gezondheidszorg. 
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