
 
 
 
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. Ook niet-leden kunnen deel uitmaken van het bestuur.  
 
De benoemingsadviescommissie nodigt graag kandidaten uit voor 
 

Twee leden van het bestuur  
 Als respectievelijk Secretaris, en voor de portefeuille Communicatie, PR en marketing 
 

Wij zoeken mensen 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 
 Ongeveer 10 uur per maand tijd beschikbaar hebben voor vergaderingen van het 

bestuur en voor activiteiten verband houdend met de eigen portefeuille.   
 

 

Gezien de inhoud van de twee vacante portefeuilles verwachten wij 
daarnaast het volgende: 
 
Secretaris / organisatie en interne zaken  

 Kennis van ontwikkelingen in de maatschappij in het algemeen en van voor de 
geestelijke verzorging relevante terreinen in het bijzonder.  

 Sensitiviteit voor wat er leeft binnen de verschillende werkvelden van de VGVZ.  
 Zeer goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. 
 In staat om statutaire procedures en processen te bewaken.  

 
Communicatie, PR en marketing: 

Visie op profilering van het beroep. 
Visie op ledenwerving en –binding. 
Ervaring met strategische inzet van verschillende communicatiemiddelen. 
Aantoonbare affiniteit met digitale communicatie. 



 
 

  

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 beleidsmedewerker Christien den Draak, lid van de 
benoemingsadviescommissie.  
 
Sollicitaties kunnen tot uiterlijk 27 september worden gestuurd naar Christien den Draak 
(cdendraak@vgvz.nl).  
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