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PROFIEL (VICE) VOORZITTER CONGRESCOMMISSIE 

 
De Congrescommissie 
Binnen onze vereniging nemen de Chirurgendagen en Najaarsdag als kennis- en sociaal netwerk een 
belangrijke plek in. De Congrescommissie organiseert deze congressen. De commissie bestaat uit een 
voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, vertegenwoordigers van iedere subvereniging en onze 
communicatieadviseur. De commissie wordt ondersteund door een congresbureau. De voorzitter, 
vicevoorzitter, aioslid en communicatieadviseur vormen het dagelijks bestuur van de commissie. Zij zijn 
gezamenlijk integraal verantwoordelijk. Uitgangspunt is een collegiale samenwerking waarbij de voorzitter 
eindverantwoordelijk is, de vicevoorzitter o.a. de abstracthandling coördineert en de communicatieadviseur de 
planning, budgetbewaking, afstemming met het congresbureau en de communicatie op zich neemt. De 
zittingsperiode van de vicevoorzitter is twee jaar, waarna hij/zij twee jaar voorzitter van de commissie is. 
 
De NVvH Chirurgen- en Najaarsdagen 
De NVvH Chirurgen- en Najaarsdagen zijn de gemeenschappelijke congressen van de NVvH en alle 
subverenigingen waar de leden, assistent-leden, oud-leden en aspirant-leden uit het gehele land bij elkaar 
komen om zowel wetenschappelijke symposia te volgen als elkaar te ontmoeten en met elkaar van gedachten 
te wisselen over vakinhoudelijke, strategische, maatschappelijke en economische ontwikkelingen binnen de 
heelkunde. Dit betekent dat de innovatie van de beroepsgroep in kwaliteit & veiligheid, opleiding, beroeps-
belangen en vakinhoud een integraal onderdeel zijn van het wetenschappelijk deel van het programma.  
 
De voorzitter en vicevoorzitter 
• zijn verantwoordelijk voor de samenstelling, inhoud, organisatie en financiering van het programma  
• staan in nauw contact met de voorzitter van de vereniging voor de plenaire sessies van de congressen 
• sturen de commissie aan (de voorzitter wordt bij ontstentenis vervangen door de vicevoorzitter)   
• zijn verantwoordelijk voor constructieve en intensieve samenwerking met de industrie 
• vertegenwoordigen de commissie naar buiten. 
 
Profiel (vice) voorzitter congrescommissie 
Een bevlogen leider die in staat is de verbinding tussen de vereniging met alle differentiaties en de externe 
ontwikkelingen met overtuiging vorm te geven. Een persoon die inspireert en enthousiasmeert door visie, 
inhoud en samenwerking.  
 
Hij/zij neemt mee: 
• enthousiasme en voldoende tijd 
• bij voorkeur gepromoveerd en in staat om wetenschappelijke programma onderdelen te beoordelen  
• collegiaal leiderschap 
• geïntegreerd toekomstbeeld met kansen en openingen voor de congressen 
• vernieuwing en creativiteit  
• bij voorkeur bestuurlijke ervaring en ervaring met organisatie van evenementen 
• in staat om plan- en bedrijfsmatig te denken en te besluiten 
• relevant netwerk binnen en buiten de vereniging.  
 

Selectieprocedure 

Wanneer u belangstelling heeft voor de functie van (vice) voorzitter van de congrescommissie van de NVvH 

verzoeken wij u om dit uiterlijk 25 september aanstaande schriftelijk en gemotiveerd aan ons te laten weten.  

Informatie 
- Voor aanvullende inhoudelijk vragen kunt u contact opnemen met de secretaris en portefeuillehouder 

communicatie van de vereniging: Gijs van Acker (gvacker@hotmail.com; 06462718712) 

- Uw belangstelling inclusief een korte motivatie kunt u kenbaar maken via: r.tabak@heelkunde.nl  
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