
 
 

                                  
Gezocht: nieuwe leden voor Psychosecongrescommissie 
Op 3 december 2015 organiseert Kenniscentrum Phrenos het 11e Phrenos Psychosecongres. 
Het congresprogramma wordt voorbereid en vastgesteld door de congrescommissie. Vanwege de beëindiging  
per 2016 van het lidmaatschap van een viertal leden is de commissie op zoek naar een aantal nieuwe leden. 
Er zijn in totaal 5 vacatures. Gezien de huidige samenstelling qua beroepsgroepen* wordt gezocht naar  
2 verpleegkundigen, waarvan 1 werkzaam in de vroege psychosezorg. En voor de optimale samenstelling  
van de commissie wordt tevens gezocht naar een RIBW-vertegenwoordiger, een ervaringsdeskundige  
en een familievertegenwoordiger. 
 
Voor de kandidaten geldt dat zij bekend zijn met de ontwikkelingen op het terrein van behandeling en/of 
rehabilitatie en/of herstelondersteuning aan mensen met ernstige psychische aandoeningen. Zij hebben verder 
een duidelijke interesse in de verbetering van de kwaliteit van zorg en van de maatschappelijke participatie. 
Alleen medewerkers van de deelnemende instellingen van Kenniscentrum Phrenos (zie overzicht) kunnen 
deelnemen aan de congrescommissie. 
 
Taken: 
- vaststellen van het thema, de titel en het programma (sprekers, middagsessies, posters); 
- evalueren van het uitgevoerde programma;  
- adviseren over het strategische en financiële kader van het congres aan de Algemene Congrescommissie.  
 
De commissie vergadert 4 à 6 x per jaar (telefonisch).  
Commissieleden kunnen tijdens het congres ingezet worden voor de uitvoering van programmaonderdelen. 
Commissieleden nemen gratis deel aan het congres met een evaluatiediner na afloop.  
De benoeming van leden vindt plaats voor een aaneengesloten periode van vier jaar  
(met ten hoogste 1 x herbenoeming).  
 
Bent u geïnteresseerd of weet u een collega/medewerker die interesse heeft voor de commissie dan kunt  
u dit melden bij de vertegenwoordiger van uw instelling in de Deelnemersraad.  
Bij het secretariaat van Kenniscentrum Phrenos (tverweij@kcphrenos.nl of HHemme@kcphrenos.nl) kunt u  
navragen wie de vertegenwoordigers zijn namens uw instelling.  
De vertegenwoordiger kan vervolgens de kandidaat - met vermelding voor welke vacature - aanmelden  
tot uiterlijk woensdag 11 november 2015 via fkar@kcphrenos.nl 
 
Namens de congrescommissie, 
met vriendelijke groet,  
 
Fons van de Kar 
 
* Samenstelling Psychosecongrescommissie 2016 
Naam  beroepsgroep instelling 
Philippe Delespaul klinisch psycholoog Mondriaan 
Ellen van Hummel  psychiater Parnassia 
Marieke Pijnenborg gz-psycholoog GGZ Drenthe 
Jacqueline Quak psychiater Universitair Centrum Psychiatrie 

UMG Groningen 
Charlotte Smits  psychiater GGZ Friesland 
Berber van der Vleugel gz-psycholoog GGZ Noord-Holland-Noord 
Jaap van Weeghel qq Phrenos 
Fons van de Kar qq Phrenos 
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