VACATURE FUNCTIE VOORZITTER NVR
In 2020 zal de huidige voorzitter van de NVR zijn functie neerleggen.
Het bestuur van de NVR heeft een benoemingsadviescommissie ingesteld, bestaande uit
Dr. H.K. Ronday, prof. dr. H. Bootsma, dr. H. Bernelot Moens, 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 benoemingsadviescommissie zal ook actief
op zoek gaan naar geschikte kandidaten.
Profielschets voorzitter
De organisatie van de gezondheidszorg in Nederland blijft sterk in beweging. 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 continue 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 NVR neemt
deel aan de Algemene Vergadering van de FMS en werkt waar nodig samen met het bestuur van de
FMS en andere wetenschappelijke verenigingen.
Wij zoeken een integere voorzitter met een charismatische uitstraling en een sterke persoonlijkheid
met grote affiniteit met onze vereniging en de stakeholders. Het hebben van bestuurlijke ervaring
spreekt vanzelf. Hij/zij moet goed inzicht hebben in de organisatie en de financiering van de zorg en
de gevolgen hiervan voor de reumatologie (kansen en bedreigingen). Gezien de samenstelling van
onze vereniging zal hij/zij een groot draagvlak moeten hebben binnen onze vereniging en dient hij/zij
verbindende capaciteiten te hebben. Daarnaast zijn goede communicatieve vaardigheden gewenst.
Ervaring leert dat de voorzitter tenminste 1 dag per week besteedt aan de NVR met ‘uitschieters naar
boven’. Flexibiliteit qua tijdsbesteding is van belang.
Tijdpad: het bestuur streeft ernaar de beoogde nieuwe voorzitter als toegevoegd bestuurslid te
benoemen in de algemene ledenvergadering van september. Inlichtingen kunt u inwinnen bij de
huidige voorzitter Hein Moens, voorzitter@nvr.nl of de voorzitter van de
benoemingsadviescommissie
Motivatiebrieven inclusief cv graag voor 10 juni 2019 richten aan de voorzitter van de
benoemingsadviescommissie, Dr. H.K. Ronday, te bereiken via info@nvr.nl

