
De ME/CVS Stichting Nederland zoekt een directeur (‘netwerker pur sang’). 
 
Voor het uitvoeren van de taken als belangenbehartiger (40%), fondsenwerver (40%) en het 
aansturen van de werkzaamheden op het bureau (20%) is de stichting op zoek naar een directeur (24 
- 32 uur).  
 
Onze nieuwe directeur is daadkrachtig, inspireert en geeft vertrouwen aan de bureau medewerker 
en het team van ruim 55 vrijwilligers. U werkt verbindend, bent het boegbeeld naar buiten en bouwt 
aan en onderhoudt een sterke relatie met externe stakeholders. Vanuit de missie en visie van 
ME/CVS Stichting Nederland staat u een pragmatische manier van werken voor.  
 
Functie-eisen 
 
Naast HBO+, managementervaring en ervaring met werving, heeft u kennis van de zorg in het 
algemeen, kennis van ME/CVS is een pré. U bent een verbinder met oog voor proces en resultaat. 
 
Bedrijfsprofiel 
 
De ME/CVS (Myalgische Encefalomyelitis/ Chronisch Vermoeidheidssyndroom) Stichting Nederland 
zet zich in voor de versterking en verbetering van de positie van mensen met ME/CVS. Dit doet de 
stichting door: 
- Het streven naar brede herkenning en erkenning van ME/CVS als een niet aangeboren, 

chronische en complexe multisysteemziekte, met invaliderende gevolgen. 
- Het bieden van (een platform voor) contact voor mensen met ME/CVS en hun omgeving. 
- Als kenniscentrum voor ME/CVS bij te dragen aan het delen van informatie, kennis en 

ervaringen. 
- Met vooruitstrevendheid bij te dragen aan de genezing van ME/CVS, onder andere door 

vanuit ons netwerk een bijdrage te leveren aan wetenschappelijk onderzoek gericht op de 
genezing van ME/CVS. 

De ME/CVS Stichting Nederland richt zich hiervoor op mensen met ME/CVS, hun omgeving, 
zorgaanbieders en beleidsmakers. Met toewijding, onafhankelijkheid, integriteit en een open 
houding werkt de stichting voortdurend aan het bereiken van deze doelen. 
 
Wat bieden wij 
 
Een prettige en open werkomgeving. Een aanstelling voor een jaar met vooruitzicht op een vaste 
aanstelling. Het salaris is marktconform.  
 
Solliciteren: 
• Heeft u interesse? Dan ontvangen wij graag uw motivatie in een sollicitatiebrief + CV. Deze kunt u  
richten aan mevrouw M. Rietdijk, mrietdijk@mecvs.nl  
•De sluitingstermijn van deze vacature is 21 december 2018, 12.00 uur. 
•Gesprekken vinden plaats in januari 2019. 
•Mocht u vragen hebben n.a.v. deze vacature dan kunt u contact opnemen met de huidige directeur 
M. Rietdijk (tel nr 06 51826818) of T. Kuiphof, voorzitter van het bestuur (tel nr 06 41286513) 
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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