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Profiel voorzitter RSV  
 
 
 
 
Algemeen 
De voorzitter van de RSV is een ervaren bestuurder die haar/zijn

1
 sporen heeft verdiend in het 

complexe krachtenveld van de Nederlandse gezondheidszorg. Zij is niet alleen in staat om haar 
standpunten op een overtuigende en geloofwaardige manier uit te dragen, maar fungeert ook als 
bruggenbouwer tussen de registratiecommissie en de partijen in haar omgeving. Zij is een bindende 
en verbindende persoonlijkheid. 
 
De voorzitter heeft bij voorkeur – maar niet noodzakelijkerwijs - een verpleegkundige achtergrond.  Zij 
kent de algemene ontwikkelingen binnen het beroep van verpleegkundige en heeft specifieke affiniteit 
met de ontwikkeling van het beroep van verpleegkundig specialist.  
 
De voorzitter heeft geen belangen die mogelijk conflicteren met de beslissingen van de RSV. Andere 
functies die de voorzitter uitoefent wekken niet de schijn van belangenverstrengeling. 
 
Kennis en vaardigheden 
De voorzitter beschikt over de volgende kennis en vaardigheden: 

 Is in staat om verantwoordelijkheid te nemen op bestuurlijk niveau en te sturen op hoofdlijnen. 

 Hanteert een niet-hiërarchische leiderschapsstijl waarbij het denken in netwerken centraal staat. 

 Heeft affiniteit met de inrichting van financieel-administratieve processen en kent de juridische 
context waarbinnen de RSV opereert. 

 Is in staat vergaderingen te leiden waarin tegengestelde belangen een rol kunnen spelen. 
 
Tijdinvestering en vergoeding 
Het voorzitterschap vergt globaal de volgende tijdinvestering op jaarbasis: 

 6 reguliere RSV-vergaderingen op jaarbasis van 2 uur. 

 8 bijeenkomsten van de Commissie van Uitvoering (dagelijks bestuur) van 2 uur. 

 2 bijeenkomsten met bestuur/directie van V&VN van 2 uur. 

 4 bijeenkomsten van andere commissies van 2 uur. 
Voor het voorzitterschap geldt een vacatievergoeding van € 175,- per vergadering/bijeenkomst. 
Werkzaamheden buiten vergadertijd worden niet vergoed. 
Er is een reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer. 
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1
 Omdat het merendeel van de verpleegkundige beroepsgroep uit vrouwen bestaat is, wordt in dit document de vrouwelijke 

vorm gehanteerd voor de voorzitter. In plaats van zij/haar kan ook hij/zijn worden gelezen. 


