VACATURE
Crohn & Colitis NL is de patiëntenorganisatie voor iedereen met de ziekte van Crohn, colitis ulcerosa of short bowel/darmfalen in
Nederland (ook wel bekend onder de noemer IBD – Inflammatory Bowel Disease). Wij behartigen de belangen van alle 90.000
IBD’ers in Nederland.
Waarin blinken we uit?
• Wij weten wat er bij mensen met IBD speelt. Wij zijn dé partner als het gaat om patiëntenkennis en -ervaring op het
gebied van IBD. Wij zijn in staat om de mening en ervaringen van mensen met IBD razendsnel te mobiliseren.
• Wij zijn het platform voor mensen met IBD en hun omgeving: waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, ervaringen
kunnen delen en van elkaar kunnen leren. Kortom, wij bieden een plek waar mensen zich herkennen en daardoor
erkend voelen.
• Wij bieden betrouwbare (medische) informatie en delen ervaringen over hoe je kan leven met IBD. Wij beoordelen en
toetsen informatie vanuit het perspectief van mensen met IBD.
Organisatie
Crohn & Colitis NL is een professionele organisatie die werkt met een landelijk bestuur en een verenigingsraad. Het bestuur van
de vereniging stelt het algemene beleid vast en legt hierover verantwoording af aan de verenigingsraad. Een team van
professionele medewerkers (4,5 FTE) geeft onder leiding van de directeur uitvoering aan het beleid. In totaal zijn circa 100
vrijwilligers actief voor onze organisatie.
Wij zijn op zoek naar een

Bestuurslid
voor de portefeuille
PUBLIC RELATIONS EN PUBLIC AFFAIRS
Wij zijn op zoek naar iemand die
• beschikt over een netwerk bestaande uit politici, politiek medewerkers en beleidsmakers, maar ook
brancheorganisaties (werkgevers, werknemers enzovoort);
• kennis heeft van politieke en ambtelijke beleids- en besluitvorming (medische procedures, bekostiging enzovoort);
• ervaring in het dagelijks leven als PA-adviseur/lobbyist/PR-officer.
Degene die we zoeken
• heeft goede politieke sensitiviteit/sensitiviteit voor interne en externe relaties en belangen;
• is pragmatisch ingesteld, makkelijk aanspreekbaar en kan snel schakelen;
• ziet waar kansen en actiepunten liggen voor Crohn & Colitis NL als het gaat om de belangen van mensen met IBD;
• kan Crohn & Colitis NL introduceren in relevante netwerken;
• heeft affiniteit en/of ervaring met werken voor een non-profit organisatie.
Wij bieden
• een mooie bestuursfunctie binnen een (pro)actieve patiëntenorganisatie;
• een collegiaal bestuur waar ruimte is voor (positief) kritische reflectie en creatieve inbreng;
• de mogelijkheid om verschil te maken voor mensen met IBD en hun omgeving;
• onbezoldigde functie (vergoeding onkosten is wel mogelijk)
Meer informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Simone Nijhof, voorzitter (06 – 553 578 01) of Menne Scherpenzeel,
directeur (06 - 537 24 249). Bij interesse ontvangen wij graag een korte motivatiebrief en CV.
Deze kunt u richten aan menne.scherpenzeel@crohn-colitis.nl
Zie ook www.crohn-colitis.nl

