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Vacature aantredend voorzitter VVP (m/v)
Allereerst wordt, met het oog op openheid en transparantie, gekozen voor een open vacature. Alle
geïnteresseerde leden van de VVP kunnen zich kandidaat stellen.
Dit gebeurt per mail met een gemotiveerd schrijven gericht aan Kris Van den Broeck, directeur VVP.
Een selectiecomité bestaande uit vertegenwoordigers van het dagelijks bestuur (3) en het ruimere
bestuur (3), zal de kandidaten uitnodigen voor een gesprek en een advies geven aan de algemene
vergadering, die uiteindelijk over de kandidatuur beslist.
Vanaf 1 januari 2012 werd het 4-jarig voorzitterschap opgedeeld in:
-

1 jaar aantredend voorzitter (president elect)
2 jaar voorzitter (president)
1 jaar uittredend voorzitter (past president)

De nieuwe procedure houdt in dat er tweejaarlijks verkiezingen zullen plaats vinden voor een
aantredend voorzitter (president elect). Na één jaar aantredend voorzitterschap wordt deze persoon
voorzitter van de VVP voor twee jaar. Tenslotte volgt na deze ambtsperiode nog één jaar als
uittredend voorzitter.
Op die manier wordt de nieuwe voorzitter het ene jaar bijgestaan door een uittredend voorzitter en
het daarop volgende jaar door een aantredend voorzitter, die zo de kans krijgt om 1 jaar in te lopen
vooraleer zelf voorzitter te worden van de vereniging.

Functieomschrijving
De aantredend voorzitter maakt vanaf 1 januari 2021 mee deel uit van het dagelijks bestuur van de
vereniging samen met de voorzitter, de wetenschappelijk secretaris, de secretaris en de
penningmeester. Hij/zij neemt deel aan de 2-maandelijkse bestuursvergaderingen en aan de
tussentijdse vergaderingen van het dagelijks bestuur. Na een inlooptijd van één jaar wordt hij/zij op
1 januari 2022 de nieuwe voorzitter van de vereniging

Profiel
De aantredend voorzitter:
-

Is als psychiater sinds minimum 3 jaar volwaardig en actief lid van de VVP (ASO’s of
seniorleden kunnen zich niet kandidaat stellen voor deze functie)
Is gemotiveerd, enthousiast en sterk op het vlak van communicatie
Heeft kennis van de recente evoluties in het GGZ-landschap (of is bereid zich hierin in te
werken)
Kan zich inleven in wat leeft binnen de VVP en is bereid een VVP-standpunt te verkondigen
Verbindt zich ertoe om minstens 4 jaar actief te zijn binnen het VVP-bestuur in de
verschillende voorzittersfuncties

Kandidatuur
Geïnteresseerden kunnen hun CV en gemotiveerd schrijven bezorgen aan de directeur van de VVP,
Kris Van den Broeck via kris@vvponline.be en info@vvponline.be vóór 31 oktober 2020.
Gelieve in uw motivatiebrief reeds een aantal ideeën weer te geven rond uw mandaat. Voor
mogelijke vragen kan u in vertrouwen contact opnemen met de huidige voorzitter
(frieda.Matthys@uzbrussel.be) of uittredend voorzitter (chris.bervoets@upckuleuven.be)

