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PROFIELSCHETS: LID VAN DE LEDENRAAD  
 
 

POSITIE BINNEN DE ORGANISATIE 

 
De Ledenraad is een nieuw orgaan binnen VvAA en gaat bestaan uit zo’n 20 - 30 leden.  
Andere organen binnen VvAA zijn het Bestuur en - in ieder geval de komende twee jaar - de ALV. 
Het Bestuur heeft tot taak het besturen van Vereniging VvAA - inhoud geven aan het beleid (de Stem-functie) 
t.a.v. beroepsgroepoverstijgende thema’s - en heeft ook een aandeelhoudersrol naar VvAA Groep.  
 
De Ledenraad is een vertegenwoordiging van, en handelt in het belang van, het totale ledenbestand van de 
Vereniging. VvAA streeft naar een evenwichtige samenstelling van de Ledenraad, zodanig dat deze een 
evenwichtige afspiegeling is van de verscheidenheid aan leden van de Vereniging, waarbij wordt gestreefd 
naar een kwalitatief hoogwaardige en zo divers mogelijke samenstelling.  
 
De Ledenraad heeft in de startfase tot taak de Algemene Vergadering (ALV) te adviseren over onderstaande 
punten. Mocht uit een evaluatie, die binnen twee jaar gehouden zal worden, blijken dat het werken met een 
Ledenraad de toegevoegde waarde heeft die het Bestuur verwacht, zal de Ledenraad, indien de ALV daartoe 
besluit, de rol van ALV gaan vervullen.  
 
De Ledenraad bestaat tot die tijd naast de ALV. Aan de ALV komen voorlopig nog alle bevoegdheden toe, die 
niet door de wet of de statuten aan het Bestuur of de Ledenraad zijn opgedragen. Het doel is wel dat de 
Ledenraad zich de bevoegdheden van de ALV  de komende jaren volledig eigen gaat maken.  
 
De Ledenraad zal in ieder geval door de ALV voorafgaand om advies worden gevraagd ten aanzien van de 
volgende (voorgenomen) besluiten:  

a. een besluit tot benoeming, schorsing en ontslag van bestuursleden;  

b. een besluit tot het verlenen van ontheffing als bedoeld in artikel 14 lid 2 van de statuten van de 
vereniging ("Statuten");  

c. een besluit tot het vaststellen van het bezoldigingsbeleid als bedoeld in artikel 14 lid 8 van de 
Statuten; 

d. een besluit tot goedkeuring van de balans en de staat van baten en lasten als bedoeld in artikel 19 lid 
3 van de Statuten;  

e. een besluit tot statutenwijziging als bedoeld in artikel 26 van de Statuten;  

f. een besluit tot ontbinding als bedoeld in artikel 27 van de Statuten;  

g. een besluit tot het vaststellen, wijzigen of opheffen van het reglement voor de Ledenraad als 
bedoeld in artikel 28 lid 2 van de Statuten.  

Het Bestuur heeft daarnaast de wens/de mogelijkheid om de Ledenraad om advies te vragen over door het 
Bestuur te bepalen beleidsthema’s.  
 
De Ledenraad vergadert ongeveer vier keer per jaar, bij voorkeur in Utrecht. Aan de orde komen o.a. 
bovengenoemde punten onder a t/m g en inhoudelijke beleidsthema’s.  
 
De leden van de Ledenraad hebben in principe een zittingstermijn van drie jaar en zijn, al dan niet 
aansluitend, maximaal één maal herbenoembaar.  
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PROFIEL KANDIDAAT 

 
De Ledenraad is zo samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar en deelbelangen kunnen 
functioneren (zonder last en ruggenspraak). De leden maken afwegingen naar redelijkheid en billijkheid ten 
behoeve van het totale ledenbestand (beroepsgroep overstijgend).  
 
Van een kandidaat voor de Ledenraad wordt verwacht dat hij of zij beschikt over: 
a. Betrokkenheid bij de omgeving waarin VvAA zich begeeft en beroepsgroep overstijgende thema’s (onder 

andere: bezield werken in de zorg, pluriformiteit en keuzevrijheid); 
b. Interesse/affiniteit en/of inzicht in bestuurlijke en financiële processen. 
Daarnaast is de kandidaat: 
c. Intrinsiek gemotiveerd om een bijdrage te leveren aan ledenparticipatie binnen VvAA;  
d. Aanspreekbaar voor leden en op de hoogte van hun wensen en opvattingen; 
e. Bereid bij te dragen aan een gezamenlijk resultaat, waarbij de achterban wordt vertegenwoordigd; 
f. Gericht op het denken in oplossingen en mogelijkheden: 
g. Voldoende beschikbaar en bereikbaar om de taak binnen de Ledenraad naar behoren te  

vervullen; 
h. lid van Vereniging VvAA.  
 
De ALV zal op voorstel van het Bestuur een aantal ledengroepen vaststellen, die zullen bestaan uit ten minste 
tienduizend (10.000) leden. Een ledengroep kan uit meerdere van die hierna vermelde beroepsgroepen 
bestaan. 
Uitgangspunt is dat uit ieder van de ledengroepen maximaal vier (4) leden deel uit zullen maken van de 
Ledenraad en dat uit ieder van de hierna vermelde beroepsgroepen ten minste één (1) lid deel zal uitmaken 
van de Ledenraad. De ledengroepen zullen worden samengesteld uit de volgende beroepsgroepen, die altijd 
als geheel een Ledengroep zullen vormen of daar als geheel onderdeel van zullen zijn: 
• Medisch specialisten 

• Huisartsen 

• Tandartsen/mondzorg 

• Dierenartsen 

• Fysiotherapeuten 

• Apothekers 

• Verloskundigen 

• Psychologen 

• Verpleegkundigen 

• Overig medisch 

• Overige zorgverleners. 
Uitgangspunt is dat er in de Ledenraad een goed evenwicht zal zijn tussen "net startend/specialisatie fase", 
"werkend" en "richting pensioen/met pensioen".  
Leden van de Ledenraad worden gekozen en benoemd volgens de verkiezingsprocedure opgenomen in de 
statuten van de Vereniging en artikel 2 en 3 van het reglement voor de Ledenraad.  
 
 

FUNCTIE EISEN  

 
Van elke kandidaat wordt verwacht dat hij/zij beschikt over: 
1. Affiniteit met de doelstelling en strategie van VvAA; 
2. Intrinsiek gemotiveerd zijn om zich in te spannen voor de belangen van VvAA en haar leden; 
3. Het vermogen de doelstelling van VvAA te bewaken: de materiële en immateriële belangenbehartiging 

van alle leden; 
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4. Kennis van/interesse heeft in de maatschappelijke functie van VvAA en van de belangen van alle bij VvAA 
betrokkenen, zoals leden, stakeholders en medewerkers; 

5. Het vermogen om de hoofdlijnen van het totale financiële beleid te beoordelen en zich een oordeel te 
vormen over de basisrisico’s die daarbij worden gelopen/cq interesse in het zich eigen maken van het 
kunnen beoordelen van financieel beleid, al dan niet met een training; 

6. Competenties als authenticiteit (consistent in woord en daad), communicatief vermogen,  luisteren en 
loyaliteit. 

 
 

WAT WIJ BIEDEN 

 
Persoonlijke ontwikkeling en een financiële vergoeding (vacatiegeld en reiskostenvergoeding).  
 
Leden van de Ledenraad worden door VvAA in de gelegenheid gesteld een introductieprogramma te volgen. 
Voorts heeft een lid van de Ledenraad de mogelijkheid om in overleg met het Bestuur trainingen te volgen.  
De Ledenraad kan daarnaast in overleg met het Bestuur besluiten externe sprekers met een bepaalde 
expertise uit te nodigen tijdens haar vergaderingen.  
 
 
 


