
 

GEZOCHT: Voorzitter Hoofdpijnnet  

voor het doorontwikkelen van de ingezette koers 
 
 

Organisatie 

Hoofdpijnnet is de vereniging voor mensen met ernstige hoofdpijn en ruim dertig jaar actief, voorheen bekend als 

de Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten. De vereniging vertegenwoordigt ruim drie miljoen mensen in 

ons land met migraine, clusterhoofdpijn, spanningshoofdpijn, chronisch dagelijkse hoofdpijn en aangezichtspijn.  

 

Ontwikkelingen 

Op 1 januari 2017 is de naam Hoofdpijnnet gepresenteerd. Dit ging gepaard met een volledig gemoderniseerde 

website met 15.000 bezoekers per maand, een nieuw strategisch beleidsplan en een toenemend aantal 

enthousiaste vrijwilligers.  

De vereniging timmert hard aan de weg en zoekt een voorzitter die met elan en enthousiasme hier verder richting 

aan geeft. Vanuit Hoofdpijnnet is in 2015 het Migrainefonds opgericht. Doel van dit fonds is het stimuleren van 

wetenschappelijk onderzoek naar migraine en het realiseren van projecten. Hoofdpijnnet en het Migrainefonds 

zien elkaar als zusterorganisaties en werken op onderdelen nauw samen. 

 

Voor de komende jaren heeft Hoofdpijnnet een aantal speerpunten geformuleerd. Voor haar doelgroep streeft de 

vereniging naar: vergroten van het zelfmanagement van mensen met ernstige hoofdpijn, verstevigen van hun 

maatschappelijke positie en verbeteren van de kwaliteit van de zorg. Voor de vereniging zelf gaat het om: 

uitbreiden van het ledenaantal, uitbouwen van de netwerkfunctie voor leden onderling, binden en behouden van 

vrijwilligers en vergroten van de naamsbekendheid. 

 

Functie 

Het huidige bestuur bestaat uit zeven leden. Het zijn betrokken mensen die bekend zijn met ernstige hoofdpijn, 

beroepsmatig en/of privé. Door het vertrek van de huidige voorzitter ontstaat deze vacature. Het bestuur vergadert 

maandelijks. Het voorzitterschap betreft een onbezoldigde functie met een zittingstermijn van drie jaar. Het gaat 

om een functie met academisch denk- en werkniveau. De functie neemt gemiddeld vier uur per week in beslag. 

 

Profiel 

Hoofdpijnnet zoekt een ervaren bestuurder met natuurlijk gezag en overwicht. Je bent analytisch sterk en levert  

van daaruit een belangrijke bijdrage  aan het doorontwikkelen van de nieuwe strategische koers, met een 

doorslaggevende stem indien nodig. Het verenigingsbelang verlies je daarbij nooit uit het oog. Als voorzitter geef je 

leiding aan het bestuur en de twee bureaumedewerkers. Onze ideale kandidaat is een teamplayer, kan mensen 

enthousiasmeren en is sociaal vaardig. Ook buiten de vereniging weet je nieuwe verbindingen tot stand te brengen. 

Je neemt een breed netwerk mee en vindt goed de weg binnen de zorgsector. 

 

Informatie en procedure 

Ben jij degene die wij zoeken? Dan ontvangen wij graag een motivatie en curriculum vitae. Je kunt deze mailen naar 

secretaris@hoofdpijnnet.nl. Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je contact opnemen met de vice-

voorzitter Esther Visser, tel. 06 - 29204809. Kijk voor meer informatie over de vereniging op www.hoofdpijnnet.nl. 
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