
 
 
Functiebeschrijving Voorzitter VVGN 

Algemeen  

Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter aan. Hij/zij zit vergaderingen voor van het bestuur, 

het dagelijks bestuur en de algemene ledenvergadering.  

Hij/zij is bereid om de functie tenminste tot het einde van zijn/haar termijn als bestuurslid te 

vervullen. 

Taken en verantwoordelijkheden 

 De voorzitter neemt de leiding als het gezicht van de vereniging naar buiten en als de spil binnen 

de vereniging. Binnen het bestuur, onder de leden en tussen leden en bestuur. 

 De voorbereiding van de vergaderingen van Bestuur en ALV (tezamen met de secretaris) 

Bijhouden en implementeren van nieuwe ontwikkelingen. 

 Zorgt voor een goede taakverdeling en onderlinge vervanging. 

 De voorzitter is gesprekspartner voor landelijke partnerorganisaties. Denk aan partijen als CGS / 

RGS/ VWS / VkN / De Nederlandse GGZ / Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Indien voor 

het onderwerp een portefeuillehouder is, zal die in principe eerste aanspreekpunt zijn. 

 Onderhouden van Internationale contacten met de European Federation of Addiction Societies 

(EUFAS), International Confederation of Alcohol, tobacco and other drug Research Associations 

(ICARA), International Society of Addiction Medicine (ISAM). Via de Federatie voor Gezondheid is 

de VVGN ook aangesloten bij European Public Health Association (EUPHA).  

 Zorgt voor de navolging en de opvolging van de Statuten, het Huishoudelijk reglement en de 

besluiten van het verenigingsbestuur en alle andere regels en bepalingen. 

 Zet zich met de andere bestuursleden van de vereniging in om inhoud en vorm te geven aan de 

visie en het toekomstig beleid. Heeft de ambitie en capaciteiten om de VVGN verder te 

positioneren. 

 Signaleert problemen en draagt oplossingen aan of belegt deze bij het juiste bestuurslid 

 

Competenties en vaardigheden 

De voorzitter  

 beschikt over relevante/actuele kennis van en ervaring in het werkveld van de verslavingsarts.  

 Is gedreven en enthousiast over de VVGN en wil dit enthousiasme graag overbrengen op alle 

leden. 

 Is zich bewust van zijn rol als voorzitter en “gezicht van de organisatie”. 

 Vindt het leuk om de leider van onze mooie vereniging te zijn en durft zich ook zo op te stellen. 

Hij vindt het belangrijk dat het bestuur met elkaar samenwerkt als een team. Hier spant hij zich 

voor in.  

 Heeft de ambitie en kwaliteiten om de samenhang binnen de VVGN en de samenwerking met 

andere externe organisaties te versterken. 

 Luistert naar de meningen van mede bestuursleden en de leden. Op basis hiervan geeft hij 

richting aan de vereniging. Hij durft zijn nek uit te steken en de standpunten en belangen van 



 
 

Verslavingsartsen KNMG te verdedigen. In de ALV legt hij hierover verantwoording af, zodat de 

leden weten wat er speelt. 

 


