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Functie bestuurslid portefeuille medische zaken 
 
 
Omschrijving van ALS Patients Connected 
Patiëntenvereniging ALS Patients Connected heeft als doel dat er een oplossing voor ALS komt en dat 
ondersteuning op het gebied van kwaliteit van leven zo goed mogelijk aansluit bij de behoefte van 
patiënten. Dit doen we door ALS, PLS en PSMA-patiënten te verenigen, te verbinden en te 
vertegenwoordigen. Zo kunnen instanties die zich bezighouden met ALS putten uit de ervaring en 
kennis van de mensen om wie het gaat. Op die manier kunnen we ondersteuning beter richten op de 
behoefte van patiënten en kunnen we onderzoeken optimaliseren en versnellen. 
www.alspatientsconnected.com  
 
 
Algemene functieomschrijving  
Het bestuur is verantwoordelijk om de missie van de vereniging te realiseren. Het bestuur hanteert 
daartoe een systematiek van een jaarlijkse beleidscyclus met brede input. 
Het bestuur werkt op vrijwillige basis en wordt ondersteund door een betaalde 
verenigingsondersteuner. Het bestuur realiseert de doelen van de vereniging samen met de 
patiëntenadviesraad (PAR) van de vereniging en door samenwerking met het ALS Centrum, Stichting 
ALS Nederland en andere organisaties. 
 
Binnen het bestuur zijn portefeuilles verdeeld. Elke portefeuillehouder heeft een collega-bestuurslid 
als sparringpartner en back-up. Besluiten worden met gehele bestuur genomen. 
De portefeuille medische zaken omvat het bijhouden van geneesmiddelenonderzoek, de 
onderzoeksagenda cure jaarlijks updaten en projecten initiëren en trekken om de beschikbaarheid 
van medicijnen te versnellen. 
 
 
Profiel 
Je bezit algemeen bestuurlijke kwaliteiten, hebt ervaring als bestuurder. 
Je bent een teamspeler en wil het bestuur ook als een team zien. 
Je weet wat er in de samenleving speelt en vertaalt dat naar praktische bestuurlijke uitgangspunten. 
Je hebt kennis van professionele organisaties. 
Je hebt (medische) kennis op het gebied van wetenschappelijke onderzoekstrajecten en wetgeving. 
Je kan functioneren op strategisch niveau, kan missie en doelen bepalen. 
Je communiceert helder, je kan klankbord zijn voor PAR en medebestuursleden. 
Je weet balans te vinden tussen kritisch tegenspel en steunend samenwerken. 
Je bent in staat strategische uitgangspunten te beoordelen, weet door het stellen van kritische 
vragen de spiegel voor te houden. 
Je houdt toezicht op de uitvoering van de beleidsuitgangspunten en weet de juiste vragen te stellen. 
Je bent bereid en in staat om de organisatie naar buiten toe te vertegenwoordigen. 
Je hebt affiniteit met de gezondheidszorg. 
Je beheerst de Engelse taal op schrift en verbaal goed. 
Kennis of ervaring met medicijnonderzoek en -ontwikkeling strekt tot aanbeveling. 
Bekendheid met de ALS-wereld strekt ook tot aanbeveling  
 
 
 
 

http://www.alspatientsconnected.com/
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Functiespecificaties  
Vrijwilligerswerk 
Urenindicatie: 4 tot 8 uur/week 
Standplaats: werkend vanuit eigen locatie m.u.v. de meetings (zodra weer verantwoord is; tot dan 
online meetings) 
 
 
Nadere informatie: je kunt contact opnemen met de secretaris van ALS Patients Connected, Conny 
van der Meijden, conny@alspatientsconnected.com.  
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