
 
 
 
Gezocht nieuwe lid voor de registratiecommissie van de NRVS 
 
Beste NVVS-leden, 

 

Wegens vertrek van een lid van de registratiecommissie per 1 januari 2022, zoekt de Stichting NRVS 

een nieuw lid. We zoeken een Seksuoloog NVVS die zich wil inzetten voor de beoordeling van 

aanvragen voor (her)registratie SH. Samen met de registratie commissie draag je bij aan de kwaliteit 

en professionaliteit van de verschillende registers.  

 

Wat verwachten we van een nieuw lid: 

• Je beoordeelt jaarlijks samen met de registratiecommissie aanvragen. 

• Je verbindt je voor een periode van drie jaar. 

• Je vergadert ongeveer eens in de 3 maanden om de aanvragen door te nemen, meestal 
online via Zoom en 1x per jaar op een centrale plek in het land  

• Je bent zelf lid van de NVVS  

• Je vindt het leuk en zinvol om aanvragen te beoordelen op basis van de criteria en eisen voor 
registratie 

• Zie ook: https://www.stichtingnrvs.info  
 

Wat bieden we nieuwe leden 

• Je wordt ingewerkt door de registratiecommissie 

• Je werkt met een zeer betrokken en enthousiast team 

• Je ontvangt voor je werkzaamheden jaarlijks een vergoeding 

• De werkzaamheden kan je gebruiken als credit points (maximaal 10) voor herregistratie 

• Je krijgt ondersteuning van een professioneel secretariaat 

• De aanvragen worden vooraf al geselecteerd en samen met een ander teamlid beoordeel je 
de aanvragen.  

De registratiecommissie bestaat momenteel uit 5 leden: 

• Marjolijn Blankestijn (voorzitter) 

• Esther van der Steeg  

• Corine Vondracek – de Jong 

• Karen Rosier - Brattinga 

• Karin Schuurman 
 

Achtergrond 

De stichting bestaat uit een bestuur met voorzitter Ineke van der Vlugt, penningmeester  

Wijs Shadmanfar en secretaris Klazien Jansma. Daaronder valt de registratiecommissie met in totaal 

vijf leden met vertegenwoordiging van de verschillende titels. De stichting en de registratiecommissie, 

worden net als het NVVS-bestuur ondersteund door een professioneel secretariaat.  

 

De titels Seksuoloog NVVS, Consulent Seksuele Gezondheid NVVS, Aantekening Seksuologie NVVS 

en Supervisor NVVS zijn geregistreerd en mogen alleen gevoerd worden door degenen die voldoen 

aan de criteria voor (her)registratie. Toetsing van deze criteria voor alle vier de titels, vindt plaats door 

leden van de registratiecommissie.  

 

Ben je geïnteresseerd of heb je vragen? Stuur dan een e-mail aan de registratiecommissie via 

rc@stichtingnrvs.info. Vermeld je telefoonnummer en je wordt teruggebeld door één van de leden van 

de commissie. Zij kunnen je meer vertellen over hoe de registratiecommissie werkt en wat hierin van 

je verwacht wordt. Je kan natuurlijk ook meteen een motivatiebrief sturen via bovenstaand mailadres, 

graag voor 15 oktober 2021.  

 

Fijn als je de commissie wilt komen versterken! 

 

https://www.stichtingnrvs.info/
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