
 

 
Wilt u meedenken over de rol van sociale professionals in de GGZ? Heeft u ideeën over wat er anders 

moet binnen de GGZ? Wat goede GGZ is? Dan is deze vrijwilligers vacature misschien iets voor u.  

Vanwege het vertrek van een bestuurslid zoekt het COOAB2.0 een nieuw bestuurslid uit het brede 

GGZ werkveld, bij voorkeur iemand met cliënt ervaring. 

 

Wie zijn wij? 

Het COOAB2.0  (Coördinerend Orgaan Opleidingen Agogische Beroepen) is een stichting die het 

landelijk aanspreekpunt vormt voor onderwijs, nascholing, deskundigheidsbevordering en profilering 

van het beroep GGZ agoog. In het COOAB2.0 zijn zowel beroepsbeoefenaars, onderwijsorganisaties, 

als cliënten vertegenwoordigd. Het COOAB2.0 wil het beroep GGZ agoog sterker positioneren in het 

werkveld. 

 

GGZ agoog 

De GGZ agoog is dé professional die gespecialiseerd is in herstelondersteunende zorg. De GGZ agoog 

ondersteunt en stimuleert de maatschappelijke participatie van mensen met een psychiatrische 

problematiek of een verslaving. Het is bij uitstek het beroep dat op innovatieve wijze de 

maatschappelijke participatie van kwetsbare burgers kan verbeteren, waarbij de regie primair bij de 

cliënt ligt. 

 

Wat doet het bestuur? 

• Ondersteunt bij de profilering en positionering van de GGZ-agoog 

• Bevordert beroepsregistratie van de GGZ-agogen 

• Accrediteert, in samenwerking met adviesbureau Hobéon, opleidingen tot ggz-agoog 

• Ondersteunt kennisontwikkeling en -deling van GGZ agogen in georganiseerd verband 

• Draagt bij aan de ontwikkeling van de koers van de Stichting 

• Vergadert 3 à 4x per jaar in Utrecht 

• Bestaat uit minimaal 5 leden, waaronder een voorzitter en secretaris 

• Stelt het jaarlijkse beleidsplan, begroting en jaarrekening en de daaruit voortvloeiende stukken 

vast 

 

Vanwege het vertrek van een bestuurslid zoekt het COOAB2.0 een nieuw bestuurslid uit het brede 

GGZ werkveld, bij voorkeur iemand met cliënt ervaring. 

 

Vacature bestuurslid  



Wie zoeken wij? 

• Voelt u zich betrokken bij mensen met psychische of psychiatrische problematiek? 

• Heeft u kennis van en (cliënt)ervaring in het brede GGZ werkveld? 

• Bent u in staat om constructief mee te denken over verbeteringen in het GGZ werkveld? 

• Enige ervaring met besturen is wenselijk, niet noodzakelijk 

• Heeft u een relevant netwerk binnen de GGZ en bent u bereid dit in te zetten voor het 

COOAB2.0? 

 

De functie is onbezoldigd, maar kent wel een reiskostenvergoeding. Bent u geïnteresseerd of wilt u 

meer informatie? Neem dan contact op met Arie Hordijk, secretaris COOAB2.0, via 

cooab2.0@gmail.nl.  

Mocht u een geschikte kandidaat kennen, laat het ons dan ook weten. 
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