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Introductie Ledenraad 
Toelichting op de bijbehorende documentatie 
 
Betreft:  

(i) Concept-akte van statutenwijziging d.d. 22 september 2022; 
(ii) Concept reglement voor de Ledenraad van Vereniging VvAA; 
(iii) Profielschets.  

 
Algemeen 
 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 21 juni 2022 hebben de Leden – op voorstel van het 
Bestuur van de vereniging - het besluit genomen om een Ledenraad in te stellen. Deze 
Ledenraad heeft in de startfase tot taak de Algemene Ledenvergadering (ALV) te adviseren. 
Mocht uit een evaluatie, die binnen twee jaar na de introductie van de Ledenraad gehouden 
zal worden, blijken dat het werken met een Ledenraad de toegevoegde waarde heeft die de 
Leden en het Bestuur verwachten, zal de Ledenraad, indien de ALV daartoe besluit, de rol van 
ALV (al of niet volledig) gaan vervullen.  
 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering in juni zijn de Leden uitgenodigd om hun input te 
geven ten aanzien van de -onder verantwoordelijkheid van het Bestuur en de Commissie 
Ledenparticipatie- opgestelde concept statuten en het concept reglement inclusief de 
profielschets van een Ledenraadslid.  
 
Wij willen de leden hartelijk bedanken voor de nuttige input die is gegeven. Op de website 
treft u de stukken die het resultaat zijn van deze input en de besprekingen die het Bestuur en 
de Commissie en de Werkgroep Ledenparticipatie daarop volgend met elkaar hebben gevoerd.  
 
In het onderstaande treft u een korte uitleg per document ter nadere toelichting van de 
stukken. Deze uitleg is gedeeltelijk een herhaling van de toelichting die wij in juni al hebben 
gegeven. Daarnaast worden relevante wijzigingen ten opzichte van de concepten van juni 
expliciet benoemd.  
 
Artikelsgewijze toelichting statuten 
 
Artikel 5: in artikel 5 van de statuten wordt de Ledenraad als orgaan van de vereniging 
geïntroduceerd.  
 
Artikel 6: in artikel 6 sub c is conform de overige documentatie (para)medisch vervangen door 
"overige beroepsgroepen in de zorg". Dit om tegemoet te komen aan de bezwaren van 
verpleegkundigen en anderen die niet onder de (enge) definitie (para)medisch vallen, maar 
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waarvan het niet de bedoeling is ze uit te sluiten van de mogelijkheid om lid te worden van de 
vereniging.  
 
Artikel 20: in artikel 20 wordt de Ledenraad nader uitgewerkt. Het aantal Ledenraadsleden 
wordt vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering, op voorstel van het Bestuur binnen de 
bandbreedte als opgenomen in de statuten (20 tot 30 personen). De Ledenraad dient in 
principe een representatieve afspiegeling te zijn van de verscheidenheid aan leden van de 
VvAA, waarbij wordt gestreefd naar een kwalitatief hoogwaardige en zo divers mogelijke 
samenstelling van de Ledenraad.  
De leden van de Ledenraad worden uit de leden van de vereniging gekozen en benoemd door 
de Algemene Ledenvergadering, zodra deze is ingesteld, op voordracht van de Ledenraad. De 
leden van de Ledenraad hebben in principe een zittingstermijn van drie (3) jaar; zij zijn, al dan 
niet aansluitend, maximaal één (1) maal herbenoembaar. Zij zullen dus voor maximaal zes (6) 
jaar zitting hebben in de Ledenraad, volgens een door de Ledenraad op te stellen rooster van 
aftreden.  
 
Ten opzichte van de vorige versie van de statuten is artikel 20 lid 9 aangepast. In eerste 
instantie was alleen opgenomen dat een geschorst lid van de vereniging eveneens geschorst 
was als lid van de Ledenraad (deze bepaling is ook gehandhaafd in dit concept).  
Om eerder in te kunnen grijpen bij disfunctioneren van een lid van de Ledenraad, is 
opgenomen dat de Algemene Ledenvergadering, op voorstel van de Ledenraad bij besluit 
genomen met een meerderheid van drie/vierde van de uitgebrachte stemmen, kan besluiten 
een lid van de Ledenraad te schorsen of uit zijn functie te zetten indien hij zijn taak niet naar 
behoren vervult. Indien een lid van de Ledenraad uit zijn functie wordt gezet, blijft hij in 
beginsel lid van de vereniging. Voor de opzegging van zijn lidmaatschap of ontzetting als lid van 
de vereniging, geldt het bepaalde in artikel 11 van de statuten. Artikel 11 wordt niet gewijzigd 
in het kader van deze statutenwijziging. 
 
Artikel 21: in artikel 21 worden de exacte bevoegdheden van de Ledenraad uiteengezet. Deze 
bepaling is niet gewijzigd ten opzichte van het concept van juni.   
 
Artikelsgewijze toelichting reglement ledenraad 
 
Artikel 1: in dit artikel 1 wordt de taak- en de doelstelling van de Ledenraad uitgewerkt, 
conform het bepaalde in artikel 20 en 21 van de statuten. 
 
Artikel 2: in artikel 2 wordt de samenstelling van de Ledenraad nader uitgewerkt. Naar 
aanleiding van verschillende vragen over de wijze waarop de Ledengroepen worden 
samengesteld en hoe daarop volgende de leden van de Ledenraad gekozen en benoemd 
worden, is ervoor gekozen de regeling wat  uitgebreider uit te werken. Dit heeft geresulteerd 
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in artikel 2 sub f en g. De Algemene Ledenvergadering zal op voorstel van het Bestuur het 
aantal en de samenstelling van de Ledengroepen bepalen. Iedere Ledengroep zal ten minste 
uit tienduizend (10.000) leden van de Vereniging bestaan en zal worden samengesteld uit de in 
het reglement vermelde beroepsgroepen. Een Ledengroep kan bestaan uit meerdere 
beroepsgroepen, waarbij geldt dat iedere beroepsgroep steeds als geheel een Ledengroep zal 
vormen of daar als geheel onderdeel van zal zijn. Bij de verkiezing en benoeming van de leden 
van de Ledenraad is het uitgangspunt dat: 
(i) er in de Ledenraad een goed evenwicht zal zijn tussen "net" startend/specialisatie fase", 

"werkend" en "richting pensioen/met pensioen"; en 
(ii) uit ieder van de in het reglement vermelde beroepsgroepen, minimaal één (1) persoon 

in de Ledenraad is vertegenwoordigd; 
(iii) uit iedere Ledengroep van ten minste tienduizend (10.000) leden van de Vereniging, 

maximaal vier (4) personen in de Ledenraad zijn vertegenwoordigd. 
 
Het voorstel van de Commissie Ledenparticipatie en het Bestuur is om de Ledengroepen bij de 
start als volgt samen te stellen: 
 

 
Dit zal tijdens de Algemene Ledenvergadering nader worden toegelicht. 
 
De Ledenraad wordt zo samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar en deelbelangen 
kunnen functioneren (zonder last en ruggenspraak). De leden dienen afwegingen te maken 
naar redelijkheid en billijkheid ten behoeve van het totale ledenbestand (beroepsgroep 
overstijgend). 
 
Artikel 3: artikel 3 bevat de verkiezings- en benoemingsprocedure van de leden van de 
Ledenraad. Het Bestuur is verantwoordelijk voor de verkiezingsprocedure. Zij wordt hierbij 
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ondersteund door een kiescommissie. De leden van de Ledenraad worden benoemd door de 
Algemene Ledenvergadering  op voordracht van de Ledenraad. De Ledenraad zal voor iedere 
vacature één persoon ter benoeming voordragen. Deze bepaling is inhoudelijk niet gewijzigd 
ten opzichte van de versie die in juni aan de leden ter beschikking is gesteld.  
 
Artikel 4 en 5: de artikelen 4 en 5 handelen over de Ledenraadsvergaderingen en wijze van 
besluitvorming van de ledenraad, dit als nadere uitwerking van het in de statuten bepaalde. De 
oproeptermijn voor de Ledenraad is ten opzichte van het concept van juni iets verlengd ten en 
is gelijkgesteld met de oproeptermijn voor de Algemene Ledenvergadering (veertien (14) 
dagen)). 
 
Artikel 6: artikel 6 bevat bepalingen inzake opleiding en evaluatie. Ieder nieuw lid van de 
Ledenraad mag een introductieprogramma en bepaalde trainingen volgen. De Ledenraad dient 
haar functioneren periodiek te evalueren.  
 
Toelichting op de profielschets 
 
De profielschets is opgesteld conform de bepalingen van het reglement en de statuten. De 
profielschets bevat het gewenste profiel van een lid van de Ledenraad, de functie eisen en 
hetgeen een lid van de Ledenraad terug krijgt voor het zijn van lid van de Ledenraad. Wij 
nodigen u van harte uit u kandidaat te stellen.  
 


