
 
 
Functieomschrijving bestuurslid V&VN Wondexpertise

 
Een nieuwe stap in je professionele ontwikkeling

 
Inleiding
Als bestuurslid van de afdeling Wondexpertise lever je een bijdrage aan de verdere
professionalisering van het vak en de positie van de wondverpleegkundige in Nederland. Na je
voordracht aan de leden en de verkiezing ben je officieel lid van het bestuur. Ons bestuur is een
enthousiaste en toekomstgerichte groep mensen die met elkaar actief het bestuurswerk verdeelt en
vormgeeft. Uiteraard werken we nauw samen met bureau, directie en bestuur van V&VN en volgen wij
de ontwikkelingen in de brede beroepsgroep van verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig
specialisten nauwgezet. Het bestuur telt 8 leden waarvan 1 voorzitter en 1 secretaris/
penningmeester.
Nellie Kolk is onze adviseur vanuit het bureau V&VN.

 
Profielbeschrijving:
Taken

• Je denkt mee over de ontwikkelingen die op ons afkomen te beoordelen en onze rol daarin te
bepalen.

• Je vertegenwoordigt samen met de andere bestuursleden onze afdeling waar nodig aan de
landelijke overlegtafels, bijvoorbeeld richtlijnontwikkeling, opleidingen en IGJ,

• Je voert op de juiste manier en op tijd de taken uit, die we met elkaar afspreken.
• Je onderhoudt – samen met de andere bestuursleden - contacten met het bureau V&VN.
• Je blijft – samen met de andere bestuursleden - op de hoogte van landelijke en internationale

activiteiten en ontwikkelingen binnen ons vakgebied.
Competenties

• Je bent in staat om op micro-, meso- en macroniveau te denken over vraagstukken in ons
vakgebied

• Ervaring in bestuurstaken is fijn, maar niet noodzakelijk.
• Je bent in staat om taken en verantwoordelijkheden op je te nemen en volgens afspraak af te

handelen.
• Je bent op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de Wondzorg in Nederland.
• Je bent in staat om de doelen van de afdeling vast te houden en resultaten te behalen.
• Je beschikt over een analytisch vermogen en bent in staat om strategisch te denken;
• Je bent in staat bij te dragen aan de binding en de verbinding tussen onze achterban en de

afdeling V&VN Wondexpertise.
• Je kunt knopen doorhakken en bent besluitvaardig;
• Je hebt sterke communicatieve vaardigheden;
• Je bent representatief;
• Je beschikt over relativeringsvermogen en een gevoel voor humor;
• Je bent loyaal en collegiaal.
• Je hebt de bereidheid om samen met anderen en het bureau van V&VN de ledenvergadering en

het wondsymposium te organiseren.

 
Wat wij bieden

• Een stimulerende groep mensen en nieuwe ervaringen binnen een landelijke organisatie
• Vacatiegelden
• Een omgeving en sfeer waarin je kunt leren en je vaardigheden verder kunt ontwikkelen
• Een groot netwerk
• Het volgen van de bestuursscholing van V&VN
• Het betrokken worden bij diverse processen en richtlijnen binnen en buiten de V&VN
• Een zeer prettige en enthousiaste sfeer binnen het huidige bestuur

 
 
 
 




