
Voorzitter gezocht voor het bestuur van 
V&VN Oncologie! 

 
Ben jij 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? 

 
Dan is dit jouw kans!  

De afdeling Oncologie binnen de beroepsvereniging V&VN is op zoek naar een nieuwe 
voorzitter! 

Mail naar voorzitteroncologie@venvn.nl  
 

Wat houdt het werk in?  
De voorzitter van V&VN afdeling Oncologie fungeert als gezicht van de afdeling en geeft 
leiding aan de zeven bestuursleden, de beleidsmedewerker, secretaresse en de acquisiteur.  
Zoals zichtbaar in het organogram, zijn onder de paraplu van de afdeling diverse commissies, 
netwerken en tumor- en themawerkgroepen werkzaam. De bestuursleden en de voorzitter 
zijn contactpersoon van deze groepen; onderverdeeld op basis van kennis en affiniteit. 
Tevens treedt de voorzitter naar buiten als gesprekspartner met stakeholders en 
onderhoudt het oncologische netwerk van V&VN Oncologie.  
 
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 voorzitter binnen een vrijwilligersafdeling goed te kunnen vervullen zijn de 
volgende eigenschappen en vaardigheden wenselijk. De voorzitter:  

● Is in staat om op strategisch werk- en denkniveau te opereren 
● Is nieuwsgierig naar de ontwikkelingen van de oncologische gezondheidszorg in 

Nederland 
● Heeft bij voorkeur bestuurlijke dan wel leidinggevende ervaring  



● Is in staat om taken en verantwoordelijkheden te delegeren 
● Is in staat om de doelen van de afdeling vast te houden en resultaten te behalen  
● Beschikt over een analytisch vermogen en is staat om strategisch te denken  
● Is in staat de verschillende organen binnen V&VN Oncologie te binden en te 

verbinden  
● Beschikt over coachende kwaliteiten  
● Is besluitvaardig 
● Werkt projectmatig 
● Heeft sterke communicatieve vaardigheden  
● Is representatief  
● Draagt de visie van V&VN Oncologie uit 
● Beschikt over relativeringsvermogen en een groot gevoel voor humor  
● Is in staat om gemiddeld vijf uur per week aan afdelingswerkzaamheden te besteden 

(inclusief de beleidsdagen en de V&VN Oncologiedagen) 
 

“Als (oud) oncologieverpleegkundige en nu als afdelingsmanager van de oncologie in het Gelre in Apeldoorn 
bracht ik een bezoek aan de Oncologiedagen. In de stand van het bestuur ging ik "even koffiedrinken" om te 

horen waar men zoal mee bezig was. Ik ben niet meer weggegaan. 
Wat een prachtige afdeling waar met trots het vak van de verpleegkundige binnen de oncologie, de 

oncologieverpleegkundige en de verpleegkundige specialist oncologie centraal staat. Waar geïnvesteerd wordt 
in de professionalisering van het vak, waar leren en kennis op doen belangrijk zijn en elkaar ontmoeten en 

van elkaar leren vanzelfsprekend. 
En in dat klimaat kun je als voorzitter van het bestuur een bijdrage leveren aan de oncologische zorg. Gelukkig 

doe je dat niet alleen, heel belangrijk hierbij zijn alle werkgroepen, commissies en netwerken waarmee je samen 
het verschil kunt maken. Ondersteunt door het bureau en samen met je collega-bestuurders. 

Voor mij persoonlijk een heel leerzame tijd. Druk, maar bovenal gaf het energie.” 
Cora Vegter – oud-voorzitter 

 
“Een unieke kans om over oncologisch verpleegkundige grenzen heen te (leren) kijken” 

Marlies Peters – oud-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  

 
     


