
 

Vacature Algemeen bestuurslid VVGN 

Het bestuur van de VVGN is op zoek naar twee nieuwe collega-bestuursleden! Ben jij de 

Verslavingsarts KNMG die ons komt versterken? Het bestuurswerk geeft diepgang aan je werk als 

Verslavingsarts KNMG en biedt je de mogelijkheid om de leden te vertegenwoordigen vanuit een 

team met gedreven collega’s uit het hele land. 

Je maakt je hard voor de missie van de vereniging: 

De VVGN spant zich in om de kwaliteit van het vakgebied verslavingsgeneeskunde 
te ontwikkelen, te bevorderen en te borgen.  

De VVGN behartigt en vertegenwoordigt de professionele belangen van de 
verslavingsarts KNMG, opdat de kwaliteit van de Nederlandse 

verslavingsgeneeskunde een toonaangevende rol krijgt en behoudt in de 
(inter)nationale gezondheidszorg en wetenschap.   

Taken 

De taakverdeling wordt in samenspraak vastgesteld binnen het bestuur. Ieder bestuurslid neemt 

plaats in een aantal commissies, die zich bezighouden met onderwerpen als communicatie/PR, 

wetenschap, opleiding en kwaliteit van het vak. 

Verantwoordelijkheden 

Het bestuur vergadert maandelijks op woensdag vanaf eind van de middag. Eens in de drie maanden 

gebeurt dat op locatie in Utrecht, de andere maanden digitaal via Teams. De commissies vergaderen 

op afgesproken momenten, bijvoorbeeld eens in de zes weken, meestal digitaal. Vergaderingen 

worden veelal voorbereid door het secretariaat en de beleidsmedewerker. Van bestuursleden wordt 

verwacht dat zij vergaderstukken lezen en acties uitvoeren die tijdens vergaderingen worden 

afgesproken. 

Ook is er jaarlijks een Heidag, waarop de strategie van de VVGN voor het komende jaar wordt 

besproken en ben je tijdens bijeenkomsten en congressen aanwezig in je rol vanuit het bestuur. 

Tenslotte zijn er landelijk diverse overlegstructuren waarbij de VVGN wordt afgevaardigd door 

bestuursleden. Denk bijvoorbeeld aan landelijke richtlijnontwikkeling, de Tabaks- en Alcoholtafels 

van het Nationaal Preventieakkoord, de Stuurgroep Kwaliteitsstatuut GGZ of overlegstructuren met 

betrekking tot de opleiding (NOVA, voorheen MiaM). 

 

Interesse?  

Mail je motivatie met CV naar info@vvgn.nl, ter attentie van de secretaris Ad van Hoek. Bij voorkeur 

worden referenties opgegeven, te benaderen door het bestuur. 
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