
 
 
VVGN zoekt een  

Beleidsmedewerker (M/V) 
voor 20 uur per week (50%), verspreid over 2,5 dagen   

 
 
De organisatie  
De Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN) is de landelijke 
wetenschappelijke vereniging van verslavingsartsen KNMG en aios verslavingsgeneeskunde.   

 
De functie 
Wij zijn op zoek naar een pro-actieve, enthousiaste en betrokken beleidsadviseur die de 
voorzitter, het bestuur, het secretariaat en de bestuurlijke commissies ondersteunt met 
diverse beleidsmatige en beleidsadviserende werkzaamheden op het grensvlak van 
verslavingsgeneeskunde, public health (inhoud) en de ontwikkeling van professionals 
(opleiding, registratie en onderwijs). Je kunt daarbij denken aan: 

 Het leveren van een bijdrage aan en het inhoudelijk voorbereiden van 
bestuursvergaderingen. 

 Het voorbereiden van reacties op beleidsvoorstellen, standpunten en position papers 
vanuit de KNMG en brancheorganisaties. 

 Het leveren van een inhoudelijke bijdrage aan de website, nieuwsbrieven en het 
jaarverslag. 

 Het adviseren en ondersteunen van de commissie die zich houdt met de 
implementatie van het opleidingsplan en het adviseren over en ondersteunen van 
VVGN-brede scholing.  

 Het adviseren over nieuwe en gewijzigde Kaderbesluiten en regelingen CGS. 

 Het doen van projectvoorstellen en het opstellen van projectplannen.  
De beleidsmedewerker participeert namens de VVGN in uiteenlopende project- en 
werkgroepen en is tevens het aanspreekpunt voor de RGS .  
 

Jouw profiel 
 Je hebt een universitair werk- en denkniveau en hebt bij voorkeur een afgeronde 

opleiding (verslavings)geneeskunde, gezondheidswetenschappen of onderwijskunde.  

 Je hebt affiniteit met verslavingsgeneeskunde, verslavingsproblematiek en 
verslavingszorg en je bent in staat daarvoor concrete standpunten, reacties en 
beleidsvoorstellen te ontwikkelen.  

 Je hebt naast de verslavingsgeneeskunde een brede interesse in aanpalende 
beleidsterreinen, waaronder volksgezondheid, geneeskunde, preventie, onderwijs, 
etc. 

 Je hebt belangstelling voor of bent deskundig op het gebied van ontwikkeling van 
professionals; (verslavings)artsen in het bijzonder 



 

 Je hebt ervaring met kwaliteitszorg/kwaliteitsverbetering in relatie tot opleidingen en 
erkenningen.  

 Je bent een ervaren adviseur op het gebied van ontwikkeling, vernieuwing en 
kwaliteit van opleiding en onderwijs.   

 Je bent gericht op samenwerking en het verbinden van professionals en werkt daarbij 
zelfstandig. Ook ben je initiatiefrijk.  

 Je hebt oog voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en onderhoudt makkelijk contact 
met uiteenlopende functionarissen van overheid, zorg, beroeps- en 
wetenschappelijke verenigingen en brancheorganisaties.  

 Je bent in staat projectmatig te werken en hebt ervaring met het doen van 
projectvoorstellen.  

 Je voelt je thuis bij een landelijke beroeps- en wetenschappelijke vereniging van en 
voor professionals.  

 

Wij bieden 
Het werkgeverschap van deze functie is ondergebracht bij de Stichting SBOH, financier van 
o.a. de opleiding tot verslavingsarts. Het betreft in eerste instantie een dienstverband voor 
een jaar. Het is de intentie dat het dienstverband daarna voor onbepaalde tijd wordt 
voortgezet.  
De SBOH heeft een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket. Je krijgt naast een 
marktconform salaris een vakantie-uitkering van 8,33% en een eindejaarsuitkering van 
8,33%. Behalve een ruim aantal vakantie-uren krijg je ook extra-vrije-uren (104 uur per 
kalenderjaar op fulltime basis).  

 
Contactinformatie  
Informatie over deze functie kun je verkrijgen bij Ad van Hoek, secretaris VVGN, 
telefoonnummer: 06-24692758 
Een sollicitatie kun je sturen voor 7 juni 2020 naar: secretaris@vvgn.nl  

 
Voor meer informatie over de VVGN: www.vvgn.nl  
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