De Stichting Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid zoekt:
EEN BESTUURSLID EN EEN VOORZITTER
Bent u bekend met ME/CVS of een andere chronische, invaliderende ziekte, uit eigen
ervaring of door iemand uit uw naaste omgeving? Kent u het werkterrein van de Steungroep
of wilt u zich daarin inwerken? We komen graag met u in contact!
Van kandidaten voor een bestuursfunctie bij de Steungroep vragen we:





ervaring met ME/CVS of een andere ziekte, als patiënt of betrokkene bij een patiënt,
en in staat die ervaring in een breder perspectief te plaatsen;
affiniteit met zieke, arbeidsongeschikte werknemers en gemotiveerd om bij te dragen
aan de versterking van hun positie tegenover onder anderen bedrijfsartsen,
verzekeringsartsen, werkgevers, het UWV;
beschikking over bestuurlijke kwaliteiten die toepasbaar zijn in een
vrijwilligersorganisatie.

Voor de voorzittersrol is ervaring met samenwerkingsverbanden, met externe communicatie
en/of actie- en lobbytrajecten zeer gewenst.
We zijn in het bijzonder op zoek naar versterking van het bestuur met mensen met kennis
van of affiniteit met:





sociale zekerheid bij arbeidsongeschiktheid (WIA-, Wajong-, WAO-keuringen, reintegratie);
in de actuele stand van het (internationale) wetenschappelijk onderzoek,
controverses en misverstanden met betrekking tot ME/CVS;
samenwerking met collega-patiëntenorganisaties en organisaties van relevante
beroepsbeoefenaren (rechtshulpverleners, medici en paramedici);
vrijwilligersbeleid, fondsenwerving, donateursbeleid, en dergelijke;

Maar iedere bijdrage aan ons werk is welkom; op de eerste plaats komt betrokkenheid bij het
werk van de Steungroep. Hoe uw specifieke expertise of interesse ingezet kan worden,
bespreken we graag met u!
De Steungroep streeft naar een participerend bestuur, dat wil zeggen dat bestuursleden niet
alleen verantwoordelijk zijn voor de besluitvorming, maar ook uitvoerende werkzaamheden
verrichten. De voorzitter heeft daarin voornamelijk een vertegenwoordigende rol in
overleggen met andere (patiënten) organisaties. Bestuursleden kunnen de werkzaamheden
grotendeels vanuit huis doen. Bestuursvergaderingen vinden telefonisch/digitaal plaats.
Soms is het bijwonen van overleggen elders in het land nodig of gewenst. We zijn gewend
rekening te houden met beperkingen die het gevolg zijn van ME/ CVS of van andere ziektes.
Bent u geïnteresseerd in een rol in het bestuur of wilt u meer informatie, stuur dan een
reactie naar info@steungroep.nl t.a.v. Karin Brandt, bestuurssecretaris.

