Vacature Directeur Vereniging voor Sportgeneeskunde en
Federatie van Sportmedische Instellingen
Wil jij werken voor de belangen van de
sportgeneeskunde in Nederland?
Wil jij met een klein team werken aan
professionalisering, kwaliteitsbevordering,
innovatie, positionering en belangenbehartiging?
Wil jij directeur worden van de Vereniging voor
Sportgeneeskunde (VSG) en tevens de directeur van
de Federatie van Sportmedische Instellingen (FSMI)?

Lees dan snel verder, want wij hebben behoefte aan een parttime Directeur.
Twee uitdagende posities in een professionele, medische context
Als directeur realiseer jij de ambities van de VSG en de FSMI samen met een klein team professionals. Met
het bestuur en de leden formuleer je de plannen en begrotingen voor de korte en middellange termijn en
geef je leiding aan de realisatie van de plannen. Je krijgt de ruimte om met vernieuwende ideeën te
komen, waarmee je de sportgeneeskunde nog meer op de kaart zet in Nederland. Om dat goed te doen
zoek je actief het contact op met het bestuur, de leden, de zusterorganisatie Stichting Beroepsopleiding
tot Sportarts (SBOS) en aanpalende geneeskundige disciplines en andere stakeholders. Je weet wat hen
bezighoudt, hoe ze erin staan en wat de verschillende ideeën, standpunten en meningen zijn. Deze weet
je te verbinden en te vertalen naar optimalisaties van bestaande activiteiten en de ontwikkeling van
nieuwe activiteiten, zodanig dat VSG en FSMI dé trusted partners zijn van hun leden en lidorganisaties.
Voor bijvoorbeeld het ontwikkelen van hun eigen business, de professionalisering van het vak, het
afnemen van opleidingen, de belangenbehartiging en de positionering van de sportgeneeskunde in de
meest brede zin van het woord. Hoewel jouw natuurlijke neiging is je te richten op de leden en de
buitenwereld, heb je ook het talent om met een managerial oog naar de interne organisatie te kijken. Je
richt je op het versterken van de operationele en financiële slagkracht, zodanig dat de continuïteit en
toegevoegde waarde van de vereniging is geborgd. Ook jouw leidinggevende en verbindende kwaliteiten
kun je bij ons ruimschoots kwijt. Niet alleen door richting te geven aan de medewerkers van VSG en FSMI
maar ook bij het verbinden en ondersteunen van de vele werkgroepen, samenwerkingsverbanden,
congressen, vergaderingen en events. Omdat het een klein team is waarmee je werkt sta je positief
tegenover het leveren van een operationele bijdrage ter realisatie van de plannen. Bijvoorbeeld door ook
zelf beleidsvoorstellen te schrijven en bijeenkomsten voor te bereiden. Tot slot ben je je erg bewust, dat
de vereniging bestaat voor en dankzij de leden. Dat vraagt van jou bescheidenheid, transparantie en
goede communicatieve vaardigheden.
Je rapporteert aan het bestuur.
Wat breng jij mee?
Je hebt bij voorkeur een academische achtergrond en neemt managementervaring mee en/of
projectmanagementervaring. Je kent alle daarbij behorende processen, verantwoordelijkheden en
uitdagingen. Bij voorkeur heb je een affiniteit met de medische professie en ervaring met het aansturen
en ondersteunen van professionals. Je bent er immers voor de leden van de vereniging en Federatie en
staat voor de belangen van de professie en instellingen van de Sportgeneeskunde.
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Wat krijg je daarvoor terug?
Buiten de geschetste uitdagingen en de mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de
sportgeneeskunde in Nederland, heb je bij ons de mogelijkheid om deze functie parttime (4 dagen) in te
vullen. Uiteraard kun je rekenen op goede marktconforme arbeidsvoorwaarden.
Jouw nieuwe werkomgeving
VSG is een wetenschappelijke beroepsvereniging voor sportartsen en andere artsen met interesse in
sportgeneeskunde. Momenteel heeft de VSG 371 leden. De FSMI is de brancheorganisatie die vrijwel alle
(ruim 60) erkende sportmedische instellingen vertegenwoordigt. We zijn gevestigd in de rustige bosrijke
omgeving van Bilthoven (Berg en Bosch). Wij hebben een groot aantal kerntaken waaraan wij werken ter
bevordering van het vak sportgeneeskunde. Daarover lees je meer op onze website
sportgeneeskunde.com .
Ben jij geïnteresseerd in deze belangrijke rol binnen de Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) en de
Federatie van Sportmedische Instellingen(FSMI)?
Solliciteer dan direct door je brief met CV naar ilonau@sportgeneeskunde.com te sturen.
(Sluitingsdatum 1 juli 2020)
Voor vragen kun je tevens contact opnemen met Maarten Koornneef op telefoonnummer 030-2252290.
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