
 
 
 
 
Vacature Bestuurslid Wetenschap en Innovatie NVR 
 
Op 1 februari 2020 zal de commissaris Wetenschap van de NVR zijn functie neerleggen.  
Het bestuur van de NVR heeft een benoemingsadviescommissie ingesteld, bestaande uit dr. H.K. 
Ronday (voorzitter), prof. dr. H. Bootsma, dr. J. Wesseling en prof. dr. W. Lems.  De leden van de 
vereniging worden uitgenodigd te solliciteren of geschikte kandidaten voor te dragen.  
 
Wij zoeken een reumatoloog met hart voor onze vereniging, die de wetenschap binnen onze 
vereniging wil organiseren. Niet alleen is de bestuurder Wetenschap cruciaal bij de organisatie 
van de jaarlijkse Najaarsdagen, maar ook vertegenwoordigt hij de NVR in de Raad Wetenschap 
& Innovatie van de FMS, zal de toekomstige commissie Wetenschap leiden, en vertegenwoordigt 
de NVR in belangrijke externe bijeenkomsten over Wetenschap en Innovatie. De bestuurder 
Wetenschap wordt in zijn taak ondersteunt door het bureau van de vereniging en is lid van het 
bestuur. 
   
Taakomschrijving: 
Bestuurslid NVR met visie op het beleid van de vereniging. De portefeuille Wetenschap omvat 
het organiseren van de wetenschappelijke inhoud van de Najaarsdagen en het januari congres  
(”de witte raven en zeldzame postzegels”). Daarnaast vormt de implementatie van de 
kennisagenda een belangrijk onderdeel van de verdere invulling van de commissie Wetenschap 
binnen de vereniging. 
 
Gewenste competenties: 
 Teamspeler 
 Affiniteit met wetenschap en innovatie 
 Bekendheid en ervaring met aspecten van wetenschappelijk congressen 
 Goede bereikbaarheid voor ad hoc overleg via moderne communicatiemiddelen 
 Voldoende flexibiliteit in de agenda voor het bijwonen van NVR bestuursvergaderingen  

(11x per jaar), Raad Wetenschap vergadering (4x per jaar)  
 
Benoeming geschiedt op voorstel van de BAC door de ALV, voor een periode van drie jaar met 
de mogelijkheid tot herbenoeming voor een periode van drie jaar. 
 
Voor informatie over de functie of om de benoemingsadviescommissie te attenderen op 
mogelijk geschikte kandidaten kunt u zich wenden tot de voorzitter van de 
benoemingsadviescommissie, Dr. H.K. Ronday (via info@nvr.nl). 
Uw brief waarin u uw motivatie en  interesse in deze functie toelicht, graag voor 10 februari 
2020 richten aan de voorzitter van de benoemingsadviescommissie te bereiken via info@nvr.nl  
 


