De NVVC is een vooruitstrevende wetenschappelijke vereniging die volle aandacht geeft aan
verbetering van cardiovasculaire zorg aan de aan haar toevertrouwde patiënten. Daarnaast is het
een vereniging die in de veranderende samenleving de leden zo faciliteert dat zij die betrouwbare
cardiologische zorg ook daadwerkelijk 'in het hart van de zorg' kunnen leveren.
Het bestuur van de NVVC is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de Vereniging. Het
bestuur bestaat uit vijf personen en heeft als rollen: voorzitter, inkomend voorzitter, penningmeester
en algemeen bestuurslid. Verder worden de grote thema’s binnen de Vereniging onder de
bestuursleden verdeeld als aandachtsgebied. De voorzitter en de inkomend voorzitter worden
benoemd voor een periode van twee jaar met dien verstande dat de inkomend voorzitter éénmaal
herbenoembaar is als voorzitter en de voorzitter niet herbenoembaar is. De overige bestuursleden
worden benoemd voor een periode van drie jaar, en zijn éénmaal herbenoembaar.
Vanwege het aflopen van de termijn van Bert van Rossum als voorzitter van de Vereniging is het
bestuur op zoek naar een nieuwe inkomend voorzitter, aan te stellen per april 2021, bij voorkeur
werkzaam in een universitair medisch centrum.

INKOMEND VOORZITTER NVVC BESTUUR, CARDIOLOOG (v/m)
Profiel
Een inkomend voorzitter van het bestuur voldoet tenminste aan de volgende vereisten:
• heeft aantoonbare affiniteit met de NVVC;
• beschikt over een strategische blik, kan richting geven aan de NVVC door visie en beleid te
formuleren en actief uit te dragen;
• beschikt over bestuurlijke kwaliteiten en ervaring en kan leiding geven;
• beschikt over goede communicatieve vaardigheden en kan verbinden;
• heeft een relevant netwerk op lokaal, regionaal en landelijke niveau;
• heeft inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan de NVVC stellen;
• heeft inzicht in de ontwikkelingen in de gezondheidszorg en de positie van de cardioloog;
• heeft oog voor de belangen van stakeholders en bewaakt daarbij de belangen van de NVVC;
• is een teamspeler;
• is integer, heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.

Wat wordt er van een inkomend voorzitter van het bestuur verwacht?
Van een inkomend voorzitter van het bestuur wordt verwacht dat hij/zij voldoende beschikbaar is in
verband met:
• aanwezigheid bij vergaderingen van het Bestuur (2 woensdagmiddagen per maand) en incidenteel
andere overleggen;
• aanwezigheid bij de NVVC congressen, het ESC congres en de algemene ledenvergaderingen;
• Bestuursleden moeten voor elkaar, leden van de NVVC en het NVVC-bureau goed bereikbaar zijn
en tijdig kunnen reageren. Van de inkomend voorzitter wordt verwacht dat hij/zij zich voldoende
inwerkt en voorbereidt voor het voorzitterschap volgend op de twee jaar als inkomend
voorzitter.
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Procedure
• Geïnteresseerde cardiologen kunnen tot 1 september 2020 een motivatiebrief met CV sturen
naar de directeur van het NVVC-bureau; Wia Timmerman, wtimmerman@nvvc.nl.
• Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de huidige voorzitter of met de inkomend
voorzitter van het bestuur (ac.vrossum@amsterdamumc.nl; jmeeder@viecuri.nl).
• De directeur neemt contact op met de kandidaten namens de selectiecommissie, bestaande uit
één lid van het bestuur, de inkomend voorzitter van het bestuur, cardioloog lid RvT en de
directeur.
• Gesprekken met (een selectie van) kandidaten en de selectiecommissie worden in oktober en
november 2020 gepland.
• Een tweede gesprek met (een verdere selectie van) kandidaten met het voltallig bestuur wordt
gepland in december 2020 of januari 2021.
• Een gesprek met (een afvaardiging van) de RvT wordt gepland in januari 2021.
• De vooraankondiging van de voordracht van de geselecteerde kandidaat aan alle leden wordt
half februari 2021 verstuurd.
• De voordracht van de geselecteerde kandidaat zal plaatsvinden tijdens de algemene
ledenvergadering van april 2021. De kandidaat wordt benoemd met instemming van de leden.
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