
 

 

Vacature bestuurslid juridisch 

Crohn & Colitis NL is dé 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 Juridisch 

Wij zijn op zoek naar iemand die: 

• Affiniteit heeft met wet- en regelgeving op het brede terrein van patiëntenorganisaties, 

waarbij juridische kennis een pré is.  

• Overeenkomsten die Crohn & Colitis NL aangaat met een breed scala aan organisaties – waar 

nodig – juridisch toetst. 

• Overall meedenkt over de verschillende vraagstukken die voorliggen om de kwaliteit van zorg 

en de kwaliteit van leven voor mensen met IBD te optimaliseren.  

  



Degene die we zoeken: 

• Is pragmatisch ingesteld, makkelijk aanspreekbaar en kan snel schakelen;  

• Kan Crohn & Colitis NL introduceren in relevante netwerken;  

• Heeft affiniteit en/of ervaring met werken voor een non-profit organisatie. 

• Hoeft geen IBD te hebben. Weten wat IBD inhoudt, is een pré. 

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;  

• Een onkostenvergoeding. 

Meer informatie: 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met: 

• Kris De Prins, voorzitter (06 - 511 54 600) t/m 6 mei  

• Menne Scherpenzeel, directeur (06 - 537 242 49) na 6 mei  

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. 
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