
 

 

 

Optometristen Vereniging Nederland  
 

is op zoek naar een: 
 

ledenraadslid namens de werkgevers in de eerste lijn  
 
De OVN-Ledenraad is van start gegaan op 12 december 2016, maar er staat nog één vacature open voor 
een ledenraadslid namens de werkgevers in de eerste lijn. Een aantal belangstellenden heeft zich reeds 
gemeld, maar de vacature wordt volgens het huishoudelijk reglement bij deze verenigingsbreed 
gedeeld. Je kandidaat stellen kan tot uiterlijk 15 februari 2017.  

 
Profiel: 
Elk OVN lid wordt ingedeeld in een segment op basis van zijn of haar werkplek. Een ledenraadslid 
functioneert zonder last of ruggespraak. 
 
Een ledenraadslid van de OVN dient onder meer te beschikken over: 

o Een visie op optometrie en oog zorg en haar specialismen en de rol hierbij van de OVN; 
o Strategisch en conceptueel denkniveau; 
o Inzicht in wat de rol van de Ledenraad en de positie van het ledenraadslid is in relatie tot de 

leden, het bestuur, commissies en andere organen van de vereniging; 
o Inzicht in politieke en maatschappelijke verhoudingen; 
o In staat zijn onderscheid te maken tussen het eigen persoonlijk belang en het belang de OVN in 

het algemeen; 
o Het overzien van de gevolgen van beslissingen op langere termijn (visie) en in staat zijn om 

loyaal het vastgestelde beleid te verantwoorden naar buiten; 
o Goede (mondelinge) communicatieve vaardigheden; 
o Beschikt over voldoende tijd en de bereidheid om deze tijd te besteden aan actieve deelname 

aan de vergaderingen en eventuele andere activiteiten van de Ledenraad. 
 
Tijdsinvestering  
De OVN-Ledenraad vergadert drie keer per jaar in Houten (maandag 8 mei, woensdag 11 oktober en 
maandag 4 december 2017). 
Per vergadering ben je ongeveer 10 uur kwijt. 
Die tijd gaat zitten in: 

 het doornemen van de stukken ter voorbereiding van de vergadering (circa 3-6 uur) 

 vergaderen (2 uur) 

 reistijd naar de vergadering. 
Tussen de vergaderingen door houd je jezelf op de hoogte van ontwikkelingen in het werkveld. 
De vergaderingen vinden plaats in Houten. Mocht je onverhoopt een keer niet aanwezig kunnen zijn, 
dan kun je wel de vergaderstukken doornemen en een ander lid van de Ledenraad schriftelijk 
volmachtigen om namens jou te stemmen of het woord te voeren. Het bestuur kan ook besluiten dat 
een lid via een elektronisch communicatiemiddel aan de vergadering mag deelnemen. 
 
Vergoeding 
De vergoeding voor een actief ledenraadslid van de OVN bestaat uit grote waardering van je achterban, 
een reiskostenvergoeding € 0,19 per kilometer of de kosten van het Openbaar Vervoer (OV), een 
onkostenvergoeding van €20,- per kwartaal en 2 KP-punten per vergadering.  
 
Kandidaat stellen 
Je kandidaat stellen kan tot uiterlijk 15 februari 2017 via het  kandidaatstellingsformulier. Voor meer 
informatie kun je contact opnemen met het OVN- bureau (info@optometrie.nl of 088-0771165) of 
bekijk de meest gestelde vragen over de Ledenraad. 
 

http://www.optometrie.nl/ovn-leden/ovn-ledenraad/alles-over-de-ledenraad/kandidaatstellingformulier?r=1484732799&utm_source=OVN+Nieuwsbrief+januari+2017&utm_medium=e-mail&utm_campaign=OVN+Nieuwsbrief+januari+2017
http://www.optometrie.nl/ovn-leden/ovn-ledenraad/alles-over-de-ledenraad/kandidaatstellingformulier?r=1484732799&utm_source=OVN+Nieuwsbrief+januari+2017&utm_medium=e-mail&utm_campaign=OVN+Nieuwsbrief+januari+2017
mailto:info@optometrie.nl
http://www.optometrie.nl/ovn-leden/ovn-ledenraad/faq-ovn-ledenraad?utm_source=OVN+Nieuwsbrief+januari+2017&utm_medium=e-mail&utm_campaign=OVN+Nieuwsbrief+januari+2017

