
 
Het bestuur van de VGVZ bestaat uit 5 tot 7 mensen die, ieder met een eigen portefeuille, samen 
de beroepsvereniging besturen. Het wordt daarbij ondersteund door een klein professioneel 
stafbureau en secretariaat. De vereniging heeft ca 1000 leden en is financieel gezond.  
 
De benoemingsadviescommissie nodigt graag kandidaten uit voor  
 

Lid van het bestuur van de VGVZ  
 portefeuille Levensbeschouwelijke identiteit, achterban en sectorraden 
 

met het volgende profiel:  
 Bestuurlijke ervaring 
 Beleidsmatig kunnen denken, een visie kunnen ontwikkelen en op basis daarvan keuzes 

kunnen maken 
 Kennis van het werkveld geestelijke verzorging en van de beroepsvereniging VGVZ 
 Netwerkvaardigheden 
 Verantwoordelijkheid willen dragen voor het functioneren van de vereniging 
 In teamverband kunnen werken 
 Minimaal 10 uur per maand tijd beschikbaar hebben voor vergaderingen van het bestuur 

en voor activiteiten verband houdend met de eigen portefeuille.   
Het huidige bestuurt vergadert 9 maal per jaar.  

 

Gezien de inhoud van de portefeuille verwachten wij daarnaast het volgende: 
 Kennis van en waardering voor de levensbeschouwelijke diversiteit binnen de vereniging  
 Sensitiviteit voor wat er leeft onder leden op het gebied van levensbeschouwingen 
 Ruim en divers netwerk binnen en buiten de VGVZ  
 Het vermogen om de VGVZ in verschillende levensbeschouwelijke contexten te 

representeren.  
 
 

 Wat biedt de VGVZ? 
 De mogelijkheid om de koers van de VGVZ te bepalen en mee vorm te geven 
 Beleidsmatig interessante en afwisselende omgeving 
 Goede samenwerking met, en ondersteuning door het stafbureau 
 Onkostenvergoeding 
 Registratiepunten voor het beroepsregister SKGV 

 
 

De procedure 
Heeft u interesse en wilt u meer informatie, of weet u mogelijk geschikte kandidaten? Neem dan 
contact op met Hans Schepers (penningmeester@vgvz.nl), lid van de benoemingsadviescommissie.  
 
De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op vrijdagmiddag 28 september in Amersfoort.   
Eventueel kunnen in de loop van de procedure referenties worden opgevraagd.  
 
Sollicitaties kunnen tot uiterlijk 17 september worden gestuurd naar beleidsmedewerker Christien 
den Draak (cdendraak@vgvz.nl).  

mailto:penningmeester@vgvz.nl
mailto:cdendraak@vgvz.nl

