
Gezocht: 3 nieuwe bestuursleden 

Landelijk bestuur Stichting Student en Leefstijl 

Per 1 maart 2022 is het landelijk bestuur van Stichting Student & Leefstijl op zoek naar 3 nieuwe 

bestuursleden. Het betreft de functies voorzitter, vicevoorzitter en secretaris. Wij zijn op zoek naar een 

enthousiaste geneeskundestudent (2e/3e jaars bachelor, of master student) met interesse in voeding en 

leefstijl! Heb je daarnaast een kritische en brede blik op de geneeskundeopleiding en het zorgstelsel, ben je 

flexibel, in staat om je eigen grenzen aan te geven en heb je altijd al een bestuursfunctie willen doen? 

Solliciteer uiterlijk 20-12-2021 door een korte motivatiebrief en je CV naar secretaris@studentenleefstijl.nl 

te mailen. Naar aanleiding van je sollicitatie ontvang je een uitnodiging voor een online gesprek op 27 of 28 

december.  

Over onze stichting 

In 2017 is Stichting Student en Leefstijl (www.studentenleefstijl.nl) opgericht om kennis en vaardigheden 

aangaande voeding en leefstijl onder geneeskundestudenten te vergroten, met als belangrijkste doel 

implementatie van onderwijs over voeding en leefstijl in de artsenopleiding. Het aantal leefstijlcoaches, 

foodbloggers en personal trainers neemt immers alsmaar toe, maar de kennis van artsen over voeding en 

leefstijl blijft achter. 

Het landelijk bestuur houdt zich allereerst bezig met het realiseren van de visie en missie van de Stichting. 

Daarnaast faciliteert en ondersteunt het de lokale besturen (op iedere geneeskundefaculteit in Nederland!) met 

hun projecten, waaronder implementatie van onderwijs en de inmiddels welbekende en evidence-based 

extracurriculaire Students Experienced in Lifestyle and Food (SELF) cursus. 

Daarnaast houdt het landelijk bestuur zich bezig met: 

● Het organiseren van landelijke vergaderingen waar alle lokale besturen tezamen komen 

● Faciliteren en superviseren van de organisatie van de SELF-cursussen, die door de lokale besturen 

worden georganiseerd. 

● Samen werken met de lokale besturen aan het implementeren en produceren van onderwijs over 

voeding en leefstijl 

● Verbinden van krachten en kennis om voeding en leefstijl in het geneeskunde curriculum te krijgen 

● Verschillende projecten met andere partijen om onze visie en missie uit te dragen 

● Het landelijk bestuur vergadert een keer in de twee weken digitaal. Daarnaast probeert het bestuur 

regelmatig bij elkaar te komen en eens per twee maanden fysiek te vergaderen (voor zover de corona 

maatregelen het toelaten). 

Er staan nu drie vacatures open. Tijdens de sollicitatie en in je motivatiebrief kan je een voorkeur aangeven voor 

een functie, maar je solliciteert niet voor een specifieke functie. Naast bovenstaande algemene taken, brengt 

iedere functie specifieke taken met zich mee. Hieronder een overzicht van de functies in het kort: 

Voorzitter: 

• Leiding geven aan het landelijk bestuur 

• Voorzitten van vergaderingen en bijeenkomsten  

• Onderhouden van contacten met externe partijen, pers en media 

• Onderhouden van contacten met de Raad van Advies  

• Coördinatie van de implementatie van onderwijs over voeding en leefstijl 
 

 

http://www.studentenleefstijl.nl/
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Vicevoorzitter: 

• Ondersteunen en bij afwezigheid vervangen van voorzitter  

• Coördineren van de implementatie van leefstijlonderwijs in samenwerking met de lokale besturen 

S&L  

Secretaris  

• Notuleren tijdens de landelijke vergaderingen  

• Het overzicht houden en aansturen van de SELF-cursussen  

• Nauw contact onderhouden met de lokale besturen  

• Het organiseren van de supervergaderingen met alle lokale besturen 

 

Wat bieden wij jou? 

● Je maakt deel uit van een innoverend team van circa 50 bestuursleden uit heel Nederland 

● Unieke mogelijkheden om contacten te leggen met professionals verbonden aan de geneeskunde 

faculteiten in heel Nederland 

● Ruimte om je vaardigheden op verschillende vlakken te ontwikkelen en presentaties te geven tijdens 

(landelijke) congressen en events 

● Mogelijkheden om in contact te komen met politieke en bestuurlijke organen en plaats te nemen in 

vergaderingen waar gesproken wordt over veranderingen in de zorg als het aankomt op de rol van 

preventieve en curatieve voeding- en leefstijlinterventies 

Ben jij klaar om de uitdaging aan te gaan en de geneeskundeopleiding en het zorgstelsel te veranderen? Dan 

zien we je sollicitatie graag tegemoet! Solliciteer uiterlijk 20-12-2021 door een korte motivatiebrief en je CV 

naar secretaris@studentenleefstijl.nl te mailen. Naar aanleiding van je sollicitatie ontvang je een uitnodiging 

voor een online gesprek op 27 of 28 december. 

Met vriendelijke groet, 

Namens het gehele bestuur van Stichting Student en Leefstijl Nederland 

Marit Geelink | Voorzitter 


