Toelichting op de VvE organisatiestructuur
De organisatiestructuur van de Vereniging voor Epidemiologie ziet er heden als volgt uit:
Algemene Leden Vergadering
De Algemene Leden Vergadering is het hoogste orgaan binnen de vereniging. Tijdens de
ALV wordt het beleidsplan, werkplannen, jaarverslag van het afgelopen jaar, financieel
jaarverslag en begroting besproken en vastgesteld. Daarnaast wordt de voordracht van
nieuwe bestuursleden of de voordracht van de bestuursleden die zich herkiesbaar stellen ter
goedkeuring voorgelegd aan de ALV.
Kascommissie
De kascommissie bestaat uit twee leden en controleert jaarlijks de financiële administratie en
legt haar bevindingen voor aan de ALV. De kascommissie valt dan ook direct onder de ALV.
Algemeen Bestuur
Het Algemeen Bestuur bestaat uit dertien leden en is verantwoordelijk voor de gang van
zaken binnen de vereniging. Bestuursleden kunnen alleen als natuurlijk persoon deelnemen
aan het Algemeen Bestuur. Voor de samenstelling van het bestuur wordt gekeken naar een
gedegen spreiding op het gebied van geografie, vakgebied en functie. Het Algemeen
Bestuur legt haar activiteiten en genomen besluiten ter goedkeuring voor aan de ALV.
De taken die behoren bij het bestuur, worden zoveel als mogelijk verdeeld over alle
bestuursleden. Naast de taken die vallen onder de drie speerpunten ‘Onderzoek’,
‘Registratie & Onderwijs’ en ‘Verbinding’, vallen ook de taken: contactpersoon voor de
WEON, uitgeven VvE Prijzen, samenwerking met de Federa, deelname aan de CCMO
Klankbordgroep, samenwerking met de COREON, toehoorder bij de NPHF, samenwerking
met de IEA-EEF, samenwerking met Vlaanderen, deelname aan EYE en contactpersoon
voor Alltrials, onder het bestuur.
Dagelijks bestuur
Het Algemeen Bestuur benoemt uit haar midden een voorzitter, een aankomend voorzitter,
een secretaris en een penningmeester. Zij vormen gezamenlijk het Dagelijks Bestuur.
Secretariaat
Het secretariaat wordt aangestuurd door de secretaris en is het eerste aanspreekpunt voor
alle leden van de VvE. Daarnaast ondersteunt het secretariaat het Algemeen Bestuur, de
speergroepen, de commissies, werkgroepen en redacties.
Speergroepen
De VvE heeft drie speergroepen die zich richten op de speerpunten van de VvE:
‘Onderzoek’, ‘Registratie & Onderwijs’ en ‘Verbinding’. De speergroepen worden gevormd
door leden van het Algemeen Bestuur. Zij houden de voortgang in de gaten van alle
activiteiten die betrekking hebben op de betreffende speerpunten.
Speergroep Onderzoek:
Werkgroep RERP
De missie van deze werkgroep is het bevorderen van een zodanige onderzoekspraktijk in de
epidemiologie dat de kans op het optreden van methodologische Questionable Research
Practices (QRP) zo veel mogelijk wordt verkleind, onder meer door het vergroten van de
transparantie en accountability van de onderzoekers.
Speergroep Registratie & Onderwijs:
CTB Epidemiologie
De Commissie van Toezicht en Beoordeling Epidemiologie (CTB Epidemiologie) beoordeelt
of de registratieaanvragen voldoen aan de registratie-eisen zoals deze zijn vastgelegd door
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de VvE. De CTB Epidemiologie bestaat uit drie leden, aangevuld met een toegevoegd
secretaris. Nieuwe CTB leden worden formeel benoemd door het bestuur van de VvE.
Visitatiecommissie
De commissie bestaat uit vijf leden, aangevuld met een toegevoegd secretaris. Op verzoek
van de opleiding zelf visiteert de visitatiecommissie de betreffende opleiding. De
visitatiecommissie toetst aan de hand van de visitatieprocedure in hoeverre een opleiding
voldoet aan de registratie-eisen als Epidemioloog A en B en brengt haar advies uit aan het
bestuur van de VvE. Het bestuur besluit of de opleiding wel of niet erkend wordt.
Erkende opleiders
De erkende opleider Epidemiologie speelt een belangrijke rol bij de opleiding en de
registratie van epidemiologen A en B. Voor zowel de registratie als Epidemioloog A als B
keurt de opleider het opleidingsprogramma van een kandidaat goed en vergewist zich ervan
dat de opleiding volgens het programma verloopt. Er zijn negentien erkende opleiders.
Speergroep Verbinden:
Werkgroep PR
De werkgroep PR heeft als doel: open en actieve communicatie naar leden (intern) en overig
belangstellenden (extern), om de missie van de VvE als organisatie uit te dragen. De
werkgroep bestaat vijf leden, waarvan er één bestuurslid is.
Redactie Epistel
De redactie van Epistel heeft als doel: leden (door leden laten) informeren over recente
ontwikkelingen binnen de vereniging en het brede vakgebied Epidemiologie. De redactie
bestaat uit acht leden, waarvan er één bestuurslid is.
Redactie VvE website
De redactie van de VvE website heeft als doel: bezoekers op de VvE website informeren
over de VvE als organisatie en de drie speerpunten waar zij zich op richt: onderzoek,
onderwijs en verbinden van de epidemiologische gemeenschap. De redactie bestaat uit
negen leden, waarvan er twee bestuursleden zijn.
Werkgroep Junior Epidemiologen
De werkgroep Junior Epidemiologen heeft als doel: het bevorderen van de ontwikkeling van
junior epidemiologen op het gebied van onderwijs en onderzoek, alsmede hun onderlinge
binding en binding met de VvE te versterken. Zij beogen dit doel te bereiken door middel van
het organiseren van activiteiten voor junior epidemiologen. De werkgroep bestaat uit vier
leden, waarvan er twee bestuursleden zijn.
VvE Focusgroepen
De VvE heeft vijf focusgroepen die jaarlijks één of meerdere bijeenkomsten organiseren over
een specifiek onderwerp.
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