VACATURE FUNCTIE VICEVOORZITTER NVR / VOORZITTER BBC
In september 2019 zal de huidige vicevoorzitter van de NVR/voorzitter van de
beroepsbelangencommissie haar functie neerleggen.
Het bestuur van de NVR heeft een benoemingsadviescommissie ingesteld, bestaande uit
Dr. H.K. Ronday, prof.dr. H. Bootsma, mevrouw J.J. Veris- van Dieren en dr. J. Wesseling
Deze commissie heeft een profielschets opgesteld. De leden van de vereniging worden uitgenodigd
te solliciteren of geschikte kandidaten voor te dragen. De benoemings-adviescommissie zal ook actief
op zoek gaan naar geschikte kandidaten.
Profielschets
De organisatie van de gezondheidszorg in Nederland verandert elk jaar Netswerkgeneeskunde,
doelmatigheid en kwaliteit zijn thema’s die belangrijk zijn en van invloed op het beleid van de NVR.
De plaatsbepaling van de reumatologie binnen de gezondheidszorg en de inhoud van ons vakgebied
in relatie met andere medische disciplines is een doorlopend aandachtspunt. Een goede relatie met
onze stakeholders zoals Overheid, zorgverzekeraars, ReumaNederland en farmaceutische bedrijven is
essentieel.
De leden van onze vereniging werken in heel verschillende omstandigheden: van universiteit tot
zelfstandige klinieken. Het beleid van de vereniging is erop gericht alle diverse belangen te
behartigen, steeds met de best mogelijke zorg voor patiënten in het vizier.
De NVR is onderdeel van de Federatie van Medisch Specialisten. De voorzitter van de BBC zit met een
ander lid van de BBC in de Raad Beroepsbelangen van de FMS. De materiele belangenbehartiging van
specialisten wordt krachtig ondersteund door de FMS, waarbinnen nauw mee wordt samengewerkt
door de wetenschappelijke verenigingen.
Wij zoeken een (vrijgevestigd) specialist met grote affiniteit met onze vereniging en de
organisatorische en zakelijke aspecten van de beroepsuitoefening. Goed inzicht en ervaring met de
organisatie en de bekostiging van de zorg en de gevolgen hiervan voor de reumatologie zijn nodig in
deze rol.
Vermogen tot integratie met raakvlakken, met name op het gebied van kwaliteitsbeleid en opleiding,
goede contactuele eigenschappen, representatief en mogelijkheid en bereidheid tot het leveren van
extra inspanningen. Flexibiliteit qua tijdsbesteding is van belang.
Taakomschrijving
-

bestuurslid NVR
neemt waar voor voorzitter NVR
voorzitter BBC
coördineert beleid t.a.v. beroepsbelangen met overige bestuursleden NVR
contactpersoon voor NZA
contactpersoon voor Logex
contactpersoon voor Federatie Medisch Specialisten Raad Beroepsbelangen

Tijdpad
Het bestuur streeft ernaar de nieuwe vicevoorzitter te benoemen in de algemene ledenvergadering
van september 2019. Inlichtingen kunt u inwinnen bij de huidige vicevoorzitter Josien Veris,
Motivatiebrieven inclusief cv graag voor 1 april richten aan de voorzitter van de
benoemingsadviescommissie, Dr. H.K. Ronday te bereiken via info@nvr.nl

