VACATURE BELEIDSCOLLEGE SCEN
Heeft u een visie op de ontwikkeling van SCEN en wilt u graag bijdragen aan het beleid van SCEN?
Bent u daarnaast SCEN-arts en als specialist ouderengeneeskunde lid van Verenso? Dan is deze functie
mogelijk iets voor u:
➢

De KNMG zoekt een specialist ouderengeneeskunde, tevens SCEN-arts voor deelname aan
het beleidscollege SCEN.

Taken beleidscollege SCEN
Het beleidscollege SCEN bewaakt en bevordert de kwaliteit van het SCEN-programma. Het
beleidscollege heeft de volgende taken:

•

Normering en regelgeving:
Het beleidscollege formuleert de kwaliteitseisen die worden gesteld aan kandidaat-SCEN-artsen,
aan de opleiding en aan de bij- en nascholing. Ook bepaalt het beleidscollege de normen voor
herregistratie. Het federatiebestuur van de KNMG stelt deze eisen en normen vast.

•

Borging en verbetering SCEN-programma:
Het beleidscollege levert een bijdrage aan het jaarverslag, het jaarplan en de spiegelinformatie
die voortkomt uit de jaarlijkse enquête onder SCEN-artsen.

•

Beleidsadvisering:
Het beleidscollege signaleert ontwikkelingen in de maatschappij en in het veld, die betrekking
hebben op de kwaliteit van de SCEN-arts, het SCEN-programma en het levenseindedossier in
brede zin. Het college vertaalt deze ontwikkelingen in beleidsadviezen of -voorstellen aan het
federatiebestuur. Het federatiebestuur is eindverantwoordelijk voor het beleid rond euthanasie
en het levenseinde.

Werkzaamheden
De leden van het beleidscollege leveren een bijdrage aan de hierboven genoemde taken. De KNMG
verzorgt secretariële, logistieke en coördinerende taken voor het college. Het beleidscollege vergadert
vier keer per jaar. De leden van het beleidscollege ontvangen per vergadering vacatiegeld en
reiskostenvergoeding. De geschatte tijdsinvestering is twintig uur op jaarbasis.
De leden van het beleidscollege worden voorgedragen aan en benoemd door het bestuur van de
KNMG. De benoeming vindt plaats voor de duur van vijf jaar en leden kunnen één keer worden
herbenoemd. De leden van het beleidscollege zijn afkomstig uit de kring van LHV, NHG, Federatie
Medisch Specialisten, Verenso, SCEN-artsen, palliatieve setting, patiëntenorganisaties en wetenschap.
De vacature is ontstaan vanwege het reglementair aftreden van één van de leden, afkomstig uit de
kring van Verenso.
Solliciteren
Wij ontvangen uw cv en een korte brief met motivatie graag voor 10 juli 2019. Gesprekken met
kandidaten worden gepland in de eerste helft van september bij de KNMG, Domus Medica te Utrecht.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Karianne Jonkers (beleidsadviseur SCEN),
k.jonkers@fed.knmg.nl, 06 – 18 99 92 83.
U kunt uw cv en motivatiebrief verzenden naar scen@fed.knmg.nl (onderwerp: Kandidatuur
Beleidscollege SCEN).

