
 

 
 
 

 

Algemene profielschets bestuurslid MS Vereniging Nederland 
 
In 1963 is de Nederlandse Multiple Sclerose Stichting opgericht, die in 1992 is omgezet in Multiple Sclerose 
Vereniging Nederland (MS Vereniging Nederland). Tussen 1980 en 1987, passend in het tijdsbeeld van eman-
cipatie en maatschappelijke participatie, zijn enkele verenigingen, stichtingen en een actiegroep opgericht 
door, voor en met mensen met MS die alle, in stappen, zijn toegetreden tot MS Vereniging Nederland. De 
laatste (bestuurlijke)fusie heeft plaatsgevonden met MSweb in 2013. 
MS Vereniging Nederland (verder: de Vereniging) is de enige patiëntenvereniging voor mensen met MS en 
hun naasten in Nederland en telt momenteel ruim 7800 leden (1 september 2020). Voor hen is zij de stem van 
mensen met MS. Samen met andere organisaties streeft zij naar een MS-vrije wereld.  
De Vereniging kent een landelijk bestuur, ondersteund door een klein landelijk team, een Adviesplatform van 
ervaringsdeskundigen en een Medische Adviescommissie. De Vereniging kent drie kerntaken, te weten: be-
langenbehartiging, informatievoorziening en lotgenotencontact. Zij kent een landelijk netwerk van 19 regio-
nale werkgroepen waar zo’n 270 vrijwilligers (met- en zonder MS) lokaal en regionaal activiteiten organise-
ren. Naast de regionale werkgroepen kent de Vereniging een aantal landelijke werkgroepen, die diverse vor-
men van dienstverlening aan leden en niet-leden aanbieden, namelijk: MS telefoon, MS-voorlichting, MS-
coaching, MSweb. 
 
Het Bestuur bestaat momenteel uit negen ervaren en gemotiveerde bestuurders, waarvan vijf bestuursleden 
met en vier zonder MS. Gezien het vertrek van één van de bestuursleden is er vacature voor een bestuurslid  
met MS. Het bestuur streeft naar een samenstelling die als geheel een goede afspiegeling vormt van de sa-
menstelling van de achterban. 
Het bestuur bestuurt op basis van een meerjarenbeleidsplan, jaarplannen en jaarverslagen (inclusief jaarre-
kening), goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering, het hoogste orgaan van de Vereniging.  
De functie van bestuurslid is onbezoldigd. Er is een regeling inzake vergoeding van  gemaakte reis- en ver-
blijfkosten. 
 
Bestuursleden worden geworven op basis van deze algemene profielschets. Voor de functie van voorzitter, 
penningmeester en secretaris gelden daarnaast aanvullende specifieke functie-eisen. Daarnaast worden 
bestuursleden geworven op basis van bepaalde affiniteiten. 
Vanwege de bestuurlijke fusie is de bestuurder van MS Vereniging Nederland tevens bestuurder van de 
Stichting Vrienden van MSweb. 
 
Algemene functie-eisen: 

• Ervaring in een bestuurlijke en/of leidinggevende functie, bij voorkeur in combinatie met ervaring in 
het vrijwilligerswerk. 

• Sterke betrokkenheid bij mensen met MS, hun belangen en wensen. 

• Vermogen tot samenwerken in een team. 

• Eigen netwerk. 

• Bekendheid met c.q. ervaring binnen de patiëntenbeweging in Nederland strekt tot aanbeveling. 
 
De functie van bestuurslid is onverenigbaar met een andere prominente functie binnen de Vereniging. Dat 
wil zeggen, dat als iemand in het bestuur wordt benoemd die al een andere functie binnen de Vereniging 
vervult zoals bijv. lid van een platform of coördinator van een regionale werkgroep, dan dient de betrokkene 
de desbetreffende functie neer te leggen. 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hermien Kosian, secretaris van de Vereniging, door te 
mailen naar: hermienkosian@changekitchen.nl. 
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