
 

Gezocht: Enthousiast algemeen bestuurslid voor de Alumnivereniging 

Verplegingswetenschap Nederland 

 

 

Ben jij Verplegingswetenschapper en wil jij met jouw talenten bijdragen aan Alumnivereniging 

Verplegingswetenschap Nederland? Dan zijn wij op zoek naar jou! De Alumnivereniging 

Verplegingswetenschap Nederland richt zich op ontwikkeling van het vak in brede zin, welke wij vertaald 

hebben in speerpunten: ambassadeurschap voor Verplegingswetenschap, bieden van een (inter)nationaal 

netwerk en bijdragen aan de professionalisering van de verpleegkundige beroepsuitvoering en 

wetenschappelijke onderbouwing van de verpleegkundige zorg (missie).  

 

Bestuursfuncties 

Het huidige bestuur bestaat uit: Eline de Craen (voorzitter), Hanneke van der Wal- Huisman (vice-voorzitter 

en penningmeester), Anita Aarnink (secretaris), Lysette Hakvoort, Emerentia Grootscholten, Milou 

Steenbergen (allen algemeen lid) en Marike den Heijer (aspirant lid).  

Omdat er na de ALV een vacature ontstaat door het aftreden van één van de bestuursleden, zijn wij op 

zoek naar een algemeen bestuurslid. Als algemeen bestuurslid participeer je actief in het verwezenlijken 

van de speerpunten door bijvoorbeeld het organiseren van bijeenkomsten en contact onderhouden met de 

leden passende bij je affiniteit en kwaliteiten. Er wordt jaarlijks achtmaal via Teams vergaderd en tweemaal 

‘live’. Al is het een vrijwillige functie, als bestuurslid ontvang je een kleine financiële vergoeding.  

 

Wat bieden wij? 

Deelname aan het bestuur bied je de gelegenheid om in gezamenlijkheid aan de slag te gaan en kennis te 

genereren voor de hedendaagse en toekomstige verpleegkundige praktijk ten behoeve van betere 

uitkomsten bij zorgvragers! Er bestaat de mogelijkheid om eerst een jaar als kandidaat-bestuurslid mee te 

draaien en zo kennis te maken met het bestuur en de bestuursfuncties. Daarnaast bieden wij nieuwe 

bestuursleden ondersteuning om te groeien in de functie. Daartoe hebben we een inwerkdocument en 

koppelen we je in de beginperiode desgewenst aan één van de meer ervaren bestuursleden.  

 

Interesse? 

Neem contact met ons op door te mailen naar: info@alumnivw.nl 

Mocht je eerst nadere informatie willen neem dan contact op met Eline de Craen via eline@alumnivw.nl 
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