Zit jij vol goede ideeën, heb je een breed netwerk én wil je bijdragen aan het succes van de
Verenso congressen? Wil je met een enthousiast team aan de slag met de organisatie van het
Verenso najaarscongres 2019 en het volgende congres in 2020? Dan is deelname aan de
congrescommissie echt iets voor jou!
Verenso is op korte termijn op zoek naar een

Lid congrescommissie
Samen met andere commissieleden denk je na over het centrale thema en zorg je dat dit aansluit
bij de koers van Verenso. Als commissielid bepaal je mede de inhoud van het programma en zorg
je ervoor dat dit op een aantrekkelijke manier wordt gepresenteerd. Ook benader je sprekers en
stem je de inhoud met hen af. Tijdens het congres zelf kun je worden ingezet als zaalvoorzitter of
als gespreksleider. Ook kan je gevraagd worden om een abstract te beoordelen. En last but not
least: je weet collega specialisten ouderengeneeskunde te inspireren en te enthousiasmeren om
ook naar het congres te komen!
Profiel
Een lid van de congrescommissie:
is specialist ouderengeneeskunde en lid van Verenso;
heeft een breed netwerk van specialisten ouderengeneeskunde en aanverwante
professionals;
heeft belangstelling voor en visie op (wetenschappelijke) ontwikkelingen in het vakgebied;
heeft kennis van de actualiteit en maatschappelijke trends;
kan zich verplaatsen in de kennisbehoefte van collega’s;
werkt graag samen in een creatief team en stelt je daarbij flexibel en proactief op;
heeft kennis van en ervaring met interactieve werkvormen (is een pré)
Verhouding en samenwerking
De commissie bestaat uit circa zeven specialisten ouderengeneeskunde die worden ondersteund
door congresbureau SCEM. Deze is verantwoordelijk voor onder andere de locatie, logistiek,
catering en de administratie omtrent het congres. De communicatie en PR van het congres is in
handen van de communicatieadviseur van het bureau van Verenso. Deze vormt ook de linking pin
tussen de congrescommissie en het bestuur van Verenso.
Tijdsbesteding
De commissie komt minimaal 6 x per jaar bijeen in Utrecht. De vergaderingen duren 2 uur en
vinden in de avond plaats. Daarnaast wordt een aantal uren per maand besteed aan specifieke
voorbereidingen van het congres. De zittingstermijn voor gewone leden van de commissie is drie
jaar, waarbij verlenging mogelijk is.
Als lid
-

van de congrescommissie krijg je bovendien:
accreditatiepunten voor deelname aan de congrescommissie;
gratis toegang tot het congres;
reiskostenvergoeding.

Reacties en informatie
Heb je belangstelling voor deze vacature en wil je daar graag eens verder over praten?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Lyanneke Krauss, communicatieadviseur via
lkrauss@verenso.nl of 030 2271910. Je schriftelijke reactie, met motivatie en CV, kun je ook aan
haar sturen.
Verenso is de vereniging van 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.

