Bestuursleden met passie voor
mensen met IBD.
De CCUVN is een vereniging die zich inzet om de zorg voor patiënten met IBD te
verbeteren, maar die mensen met de aandoening ook helpt hun leven zelf te leiden. De
Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland (CCUVN) stemt haar koers af op de
behoefte van leden. De patiënt van nu is een andere patiënt dan die van 40 jaar geleden.
De koers die de CCUVN vaart, verandert dus ook en speelt in op de ontwikkelingen in de
zorgmarkt.
Wij zijn op zoek naar leden met een passie voor mensen met IBD. Mensen die zich willen
inzetten om de juiste koers te bepalen en uit te zetten. Het beleidsvormend bestuur
vervult de rol van constituerende leiding en richt zich op de vaststelling van algemeen
beleid. De dagelijkse leiding ligt bij de directie.
Het bestuur van de vereniging vergadert eens per zes weken en legt twee keer per jaar
verantwoording af aan de Verenigingsraad (Raad van Toezicht).

Uw profiel
Een lid van het bestuur weet wat er speelt bij crohn en colitis ulcerosa-patiënten. Buigt
zich met enthousiasme over tal van vragen. Heeft hart voor de IBD-zaak. Hij of zij kan
de grote lijn van het beleid zien. Weet hoofd- van bijzaken te onderscheiden. Beschikt
over communicatieve vaardigheden om zijn of haar standpunt helder te verwoorden. Hij
of zij draagt bij aan de professionaliteit van de vereniging.

Portefeuille
Het bestuurslid dat de CCUVN zoekt heeft brede interesse, waarbij kennis van
automatisering en sociale media een pré is. Het bestuurslid bepaalt samen met de
andere bestuursleden het beleid en heeft zicht op de huidige ontwikkelingen. De
uitvoering ligt in de handen van het bureau.

Ons aanbod
De CCUVN is een professionele vereniging met een servicebureau en meer dan
honderd vrijwilligers. De vereniging kent een reiskostenvergoeding. U krijgt de
kans om met de kennis en ervaring die u op andere werkterreinen heeft opgedaan, een
belangrijke bijdrage te leveren aan een beter leven van mensen met crohn en colitis.

Interesse?
Wilt u meevaren en een bijdrage leveren aan de koers van de vereniging? Stelt u zich
dan kandidaat als bestuurslid. Stuur uw CV met een korte toelichting naar de CCUVN,
Houttuinlaan 4b, 3447 GM Woerden. Tot 1 juni naar t.markus@crohn-colitis.nl en na 1
juni naar menne.scherpenzeel@crohn-colitis.nl.
Voor meer informatie over het profiel en de functie-eisen kunt u bellen de directeur.
CCUVN
Houttuinlaan 4b
3447 GM Woerden
T.0348-420780
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