
    

Aquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs 
gesteld.  
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Nieuwe voorzitter van het College Specialisme Verpleegkunde gezocht, 
met ruime bestuurlijke ervaring in de gezondheidszorg  
 
V&VN is op zoek naar een nieuwe voorzitter van het College Specialismen 
Verpleegkunde. De huidige voorzitter, dhr. dr. J.J. Meij, beëindigt deze functie  eind 
2015 in verband met zijn vertrek naar het buitenland.  
 
Het college is een onafhankelijk publiekrechtelijk orgaan van V&VN dat zich bezig 
houdt met beleid en regelgeving voor opleiding en registratie van verpleegkundig 
specialisten. De 18 leden en adviserend leden zijn verpleegkundig specialist (in 
opleiding), opleider of nemen deel vanuit één van de branche-organisaties, de KNMG 
en het wetenschappelijk onderwijs. De leden hebben zitting in het college op titel van 
deskundigheid. De voorzitter van het college is onafhankelijk en heeft geen 
stemrecht. Het college wordt ondersteund door een secretaris, tevens adviseur.   
 
Het college is onafhankelijk van het bestuur van V&VN, maar het bestuur van V&VN 
heeft wel een belangrijke, adviserende rol bij de besluitvorming door het college. De 
regelgeving van het college treedt overigens pas in werking na instemming door de 
minister. Andere partijen in het krachtenveld waarbinnen het college opereert zijn 
onder andere de beroepsgroep zelf, vertegenwoordigd door V&VN VS, de 10 
opleidingsinstellingen en het werkveld. Voorts werkt het CSV nauw samen met de 
Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde, die de regelgeving van het 
college uitvoert en zich dus bezighoudt met (her)registratie van verpleegkundig 
specialisten en erkenning van opleidingsinstellingen. In de afgelopen jaren heeft het 
college zijn regelgeving grondig geactualiseerd en de indeling en titels van de 
verpleegkundig specialismen geëvalueerd. Voortbouwend hierop is de uitdaging voor 
de komende jaren het ontwikkelen van een nieuwe indeling van de verpleegkundig 
specialismen, waarbij de toekomstbestendigheid van het beroep als eerste  aan de 
orde komt. Het college is voornemens hiervoor een extern project te starten.  

Profiel voorzitter  

De voorzitter: 

 Heeft ruime bestuurlijke ervaring 

 Heeft globale kennis van de opleiding tot en de beroepsuitoefening van de 
verpleegkundig specialisten 

 Heeft affiniteit met en een visie op de ontwikkeling van het beroep van 
verpleegkundig specialisten 

 Heeft een visie op de positionering van het CSV binnen het bestuurlijk 
krachtenveld waarbinnen het college opereert  

 Is in staat vergaderingen te leiden waarin tegengestelde belangen een rol kunnen 
spelen. 

 Is in staat op strategisch niveau afwegingen te maken of te beïnvloeden, rekening 
houdend met het bestuurlijk krachtenveld waarbinnen het College Specialismen 
Verpleegkunde opereert. 

 Is een bindende en verbindende persoonlijkheid 

 Heeft geen zwaarwegend belang als representant van één van de categorieën   
 
Indien u belangstelling heeft voor deze betekenisvolle functie of suggesties heeft voor 
geschikte kandidaten kunt u bellen of mailen met de secretaris van het CSV, mw. ir. 
S.C. van Bronkhorst (s.bronkhorst@venvn.nl, 030-2919085).   
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