
Bestuurslid gezocht! 

 

De Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid komt al 27 jaar op voor de belangen 

van ME/CVS-patiënten op het gebied van werk, onderwijs, arbeidsongeschiktheid en 

uitkeringen. Ook zijn we, samen met andere ME/CVS-patiëntenorganisaties, intensief 

betrokken bij de ontwikkeling van een nieuwe medische richtlijn voor ME/CVS en een 

groot biomedisch onderzoeksprogramma. 

 

Wie zoeken we? 

Een bestuurslid, dat actief in de voorhoede meedoet op een of meer van de volgende 

aandachtgebieden: 

• Lobby en projecten om de positie van ME-patiënten te verbeteren. 

• Het biomedisch onderzoeksprogramma: begeleiden patiëntenparticipatie vanuit 

de Steungroep en meedenken en- praten bij de voorbereiding van nieuwe 

onderzoeksvoorstellen door wetenschappers. 

• De ontwikkeling van een nieuwe Richtlijn ME/CVS: intern meedenken ter 

ondersteuning van onze vertegenwoordiger. 

• Meedoen in verschillende overleggen met andere ME/CVS-patiëntenorganisaties. 

Binnen het bestuur worden de rollen in onderling overleg ingevuld. We hebben vooral 

behoefte aan iemand die taken als voorzitter of secretaris op zich wil nemen. 

 

Wat bieden we? 

• Je wordt lid van een enthousiast team van zeer ervaren en  leuke mensen. We 

zijn resultaatgericht en hechten niet aan onnodige formaliteiten en rituelen. 

• Je kunt een belangrijke bijdrage leveren aan de verbetering van de positie van 

ME-patiënten. 

• De mogelijkheid om je verder te scholen. 

• Uiteraard worden je onkosten vergoed. 

 

Wat vragen we? 

• Je hebt kennis en ervaring met ME, bijvoorbeeld doordat je zelf ME-patiënt bent 

of nauw betrokken bent bij een ME-patiënt. 

• Je wil je actief verder verdiepen en scholen in één of meer van de 

bovengenoemde aandachtgebieden. 

• Je bent in staat om een goede inbreng te leveren in het bestuur en externe 

verlegsituaties. 

• Je bent een teamspeler en vindt het leuk om bij sommige projecten de kar te 

trekken. 

• Woonplaats in de regio Groningen is een pre, maar niet noodzakelijk. 

 

Heb je interesse? 

Je kunt contact opnemen met bestuurslid Betsy van Oortmarssen (tel. 06 13767564, 

email b.vanoortmarssen@steungroep.nl) om je verder te oriënteren en kennis te 

maken. 


