
Bestuursleden gezocht voor het bestuur 
van V&VN Oncologie! 

 
Ben jij (oncologie)verpleegkundige of verpleegkundig specialist werkzaam in de oncologie? 

Ben jij op zoek naar een leuke aanvulling op jouw werkzaamheden in de praktijk? 
Wil jij jouw oncologisch netwerk zowel nationaal als internationaal vergroten? 

Lijkt een functie waarin je volop kan leren wel wat? 
 

Dan is dit jouw kans!  
De afdeling Oncologie binnen de beroepsvereniging V&VN is op zoek naar nieuwe bevlogen 

bestuursleden! 
Mail naar voorzitteroncologie@venvn.nl  

 
Wat houdt het werk in?  
Samen met zes andere bestuursleden en één voorzitter vorm je het bestuur van V&VN 
Oncologie. Zoals zichtbaar in het organogram, zijn onder de paraplu van de afdeling diverse 
commissies, netwerken en tumor- en themawerkgroepen werkzaam. Als bestuurslid fungeer 
je als contactpersoon van deze groepen. Tevens ondersteun en coördineer je alle activiteiten 
die voortkomen uit jouw portefeuille. Te denken aan het deelnemen aan gesprekken met 
externe stakeholders en het meedenken over de toekomst van de afdeling tijdens de 
beleidsdagen! 
 
Wat bieden wij jou?  

● Een omgeving waarin je kunt leren en groeien  
● De mogelijkheid om bestuurlijke ervaring op te doen 
● Een groot oncologisch netwerk, zowel nationaal als internationaal door 

internationale reizen  
● Vacatiegeld 
● Het volgen van de bestuursscholing van V&VN (één middag) 
● Een bijzonder gezellig team! 

 
Wat heb je er zelf aan? 

• Je gaat op een andere manier om met je vak 
• Je bent direct betrokken bij landelijke ontwikkelingen in de oncologische zorg en je 

kunt zo mogelijk daar invloed op uitoefenen 
• Je verbreedt je blik buiten je eigen organisatie, waar jij en je directe collega’s baat bij 

kunnen hebben  
• Je doet in een veilige en professionele omgeving bestuurservaring op   

 
Competenties en voorwaarden 
Om de rol van bestuurslid binnen een vrijwilligersafdeling goed te kunnen vervullen zijn de 
volgende eigenschappen en vaardigheden wenselijk. Echter, als bestuurslid mag en kan je 
binnen de functie leren.  
 



Een bestuurslid:  
● Is nieuwsgierig naar de ontwikkelingen van de oncologische gezondheidszorg in 

Nederland 
● Is in staat om op strategisch werk- en denkniveau te opereren 
● Beschikt over coachende kwaliteiten richting actieve leden 
● Is daadkrachtig 
● Werkt projectmatig binnen het eigen verantwoordelijkheidsgebied 
● Heeft sterke communicatieve vaardigheden 
● Is in staat taken te delegeren 
● Beschikt over relativeringsvermogen en humor 
● Is in staat om gemiddeld drie uur per week aan afdelingswerkzaamheden te besteden 
● Is lid van de afdeling V&VN Oncologie 

 
“Ik ben bij het bestuur van V&VN Oncologie gegaan om verdieping te zoeken in de oncologische zorg en op een 

andere manier bezig te zijn met mijn vak. Op deze manier leer ik een hoop nieuwe dingen. Na één jaar in het 
bestuur merk ik al dat ik soms anders en naar het grote geheel kijk. Een echte aanrader dus!” 

Lisette Bruijnis – Bestuurslid 
 

“In een gave, inspirerende omgeving meedenken in de vormgeving van de verpleegkundige oncologische zorg in 
Nederland is een uitdaging! Binnen het bestuur vond ik ruimte om me hierin te ontwikkelen en te mogen leren. 

En dat met een club mooie mensen waarmee we werken aan prachtige ambities voor onze beroepsgroep!” 
Anne Boerboom – Tijdelijk voorzitter 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: bestuur en ondersteuning bestuur V&VN Oncologie februari 2020 
Van links naar rechts: Anne Boerboom, Roos Schrijer, Anneke Bangma,  
Lisette Bruijnis, Esther Klein Zeggelink-Grijsen en Cora Vegter  
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