
 

 

 

 

 
 

VACATURE  
 

Nieuwe leden t.b.v. Expertcommissie Kwaliteit van Leven 
(vrijwilligersfuncties) 

         

MIND is op zoek naar enthousiaste leden voor de Expertcommissie Kwaliteit van Leven. De 

Expertcommissie geeft gevraagd en ongevraagd advies over het beleid van MIND. De basis voor het 

werk van de expertcommissie is het Meerjarenbeleidsplan 2020-2025 van MIND. Daarin staat de 

volgende ambitie voor kwaliteit van leven: “Mensen met psychische kwetsbaarheid bouwen hun leven 

op en doen mee aan de samenleving.”  

De commissie zal een vertaling maken van deze ambitie naar actuele ontwikkelingen in het veld en de 

politiek. De volgende thema’s zijn daarbij aan de orde: samenhang ggz en sociaal domein; 

ambulantisering; wonen (van beschermd wonen naar beschermd thuis); kwaliteit in de langdurige zorg 

(Wlz). In het werkplan 2022 van MIND zijn deze thema’s samengevat in het speerpunt ‘bevorderen 

integrale zorg en ondersteuning’.  

Voor het speerpunt ‘inclusieve arbeidsmarkt’ heeft MIND een aparte werkgroep ingericht. Dit valt 

daarom buiten het werkterrein van de Expertcommissie Kwaliteit van Leven  

 

Hoe werkt de Expertcommissie? 

De Expertcommissie Kwaliteit van Leven maakt in het voorjaar 2022 een nieuwe start met een nieuwe 

samenstelling. De commissie zal circa acht personen tellen, van wie zeker de helft afkomstig van 

lidorganisaties van MIND. De expertcommissie komt jaarlijks 4 tot 8 keer bij elkaar. De vergaderagenda 

zal in goed overleg met de leden worden gepland. De leden van de commissie kiezen uit eigen kring 

een voorzitter. Een medewerker van het beleidsteam van MIND ondersteunt de commissie. 

Expertcommissies binnen MIND geven gevraagd en ongevraagd advies vanuit het cliënten- en 

naastenperspectief. Het zijn de hoogste adviesorganen binnen de vereniging. Het formele kader 

waarbinnen de Expertcommissie werkt wordt gevormd door het reglement van MIND Platform voor de 

werkwijze voor commissies en werkgroepen. Dit reglement is momenteel nog in ontwikkeling. 

De voorzitter van de Expertcommissie Kwaliteit van Leven onderhoudt contact met de voorzitters van 

de andere Expertcommissies binnen MIND. Dit zijn de Expertcommissies Kwaliteit van Zorg en Jeugd. 

 

Functieprofiel van leden van de Expertcommissie Kwaliteit van Leven 

Van de leden van de Expertcommissie wordt verwacht dat zij:  

- over ervaringskennis beschikken; 

- over een brede, overstijgende blik op de ggz en het sociaal domein te beschikken 

(helicopterview); 

- in teamverband kunnen werken; 

- affiniteit hebben met de speerpunten van MIND en de relevante thema’s op het gebied van 

Kwaliteit van Leven;  

- naast praten ook kunnen luisteren; 



 

 

- de vergaderingen bijwonen; 

- tijd kunnen en willen investeren; 

- bereid zijn te reflecteren over het functioneren van de Expertcommissie en het eigen 

functioneren in het team. 

De leden van de Expertcommissie kunnen hun expertise gedurende hun deelname aan de commissie 

verder ontwikkelen. Voor een gebalanceerde belangenbehartiging is een evenwichtige samenstelling 

van de commissie van belang waarbij verschillende perspectieven binnen de achterban van MIND goed 

vertegenwoordigd zijn.  

Waar nodig kan de Expertcommissie besluiten een beroep te doen op externe deskundigheid.  

 

Het is een pré voor leden van de Expertcommissie als zij: 

- binding hebben met achterbanorganisaties van MIND; 

- kennis en/of ervaring hebben met belangenbehartiging. 

 

Deelname aan de Expertcommissie is niet-vrijblijvend vrijwilligerswerk. Er geldt een vergoeding 

(vacatiegeld) van 50 euro per dagdeel en 25 euro per half dagdeel. Bij fysieke bijeenkomsten worden 

reiskosten uiteraard vergoed. 

Heb je interesse om lid te worden van de Expertcommissie Kwaliteit van Leven van MIND, reageer dan 

voor 15 april 2022. Gesprekken met de kandidaten vinden plaats op 21 april ’s morgens, 28 april 

’s middags of 29 april ’s morgens. 

Meer informatie en reacties naar: nic.vosdewael@wijzijnmind.nl.  
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