Vacature lid Raad van Bestuur Nederlandse Hart Registratie
Organisatie
De Nederlandse Hart Registratie (NHR) stelt zich tot doel bij te dragen aan de bewaking en bevordering
van de kwaliteit van de hartzorg in Nederland. Dit wordt vormgegeven door voor patiënten relevante
uitkomsten van behandelingen in beeld te brengen met behulp van door ziekenhuizen aangeleverde
data.
Meer over de NHR kunt u lezen op www.nederlandsehartregistratie.nl.
Lid Raad van Bestuur
In verband met het bereiken en niet verlengen van de bestuurstermijn, vanwege het aanvaarden van
een andere functie, van een van de leden van de Raad van Bestuur ontstaat per december 2021 een
vacature binnen de Raad van Bestuur van de NHR voor een medisch specialist zijnde een cardioloog.
Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur wordt gevormd door 2 medische specialisten (een cardioloog en een cardiothoracaal chirurg) en 1 directeur/bestuurder (bedrijfsmatige achtergrond). Gezamenlijk wordt een
collegiaal, samenwerkingsgericht en complementair team gevormd. De bestuurders zijn integraal
verantwoordelijk voor alle aspecten van het functioneren van de Nederlandse Hart Registratie als
geheel. De besturen van de NVT en NVVC dragen kandidaten voor de medische zetels. De Raad van
Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht van de NHR.
De Raad van Bestuur bewaakt de balans tussen de primair processen, bedrijfsvoering, strategische
vraagstukken, het draagvlak in het veld en de samenwerking met stakeholders. De vacature betreft
primair de portefeuille op wetenschappelijk onderzoek; één van de pijlers van de NHR (de andere
pijlers zijn registratie en innovatie). Verantwoordelijkheden binnen deze portefeuille zijn o.a. het
voorzitten en faciliteren van de Wetenschappelijke Raad en de inhoudelijke begeleiding en aansturing
van leden van het NHR team op het gebied van publicaties. De bestuurders onderling in goed overleg
het voorzitterschap en de rollen van secretaris en penningsmeester.
Resultaatgebieden van het bestuur






Realiseren lange termijn doelstellingen van de NHR
Bewaken en organiseren van toegevoegde waarde voor en draagvlak in het veld (met name
cardiologen & cardiochirurgen)
Organiseren beleidsmatige afstemming met en draagvlak bij NVVC en NVT
Organiseren draagvlak bij stakeholders (b.v. IGJ, patiëntenorganisaties en verzekeraars)
Waarborgen van de continuïteit van de NHR door het realiseren van duurzame, effectieve en
efficiënte inrichting van de processen.

Het betreft een dienstverband van 0,22 fte (8 uur) op basis van een 36-urige werkweek. De leden van
de Raad van Bestuur worden voor een periode van 4 jaar benoemd door de Raad van Toezicht en zijn
éénmaal herbenoembaar.
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•

Vaste elementen voor een medisch bestuurder van de NHR:
– Bestuurlijke en management ervaring op strategisch, tactisch en operationeel niveau
(communiceren, samenwerken, onderhandelen)
– Goed netwerk binnen de beroepsgroep
– Minimaal 10 jaar als medisch specialist (cardioloog) werkzaam
– Aantoonbare affiniteit en ervaring met data-registratie
– Aantoonbare affiniteit met wetenschappelijk onderzoek
Specifieke elementen voor deze functie
– Ruime ervaring in wetenschappelijk onderzoek als senior onderzoeker
– Gepromoveerd
– Bij voorkeur ervaring als Principal Investigator
– Aantoonbare affiniteit en ervaring met real world data en registraties
– Goed netwerk buiten beroepsgroep (stakeholders als verzekeraars, VWS etc.)
– Affiniteit met rol als penningmeester
Overige vaste kenmerken voor een bestuurder van de NHR
– Vaardigheden: communiceren, samenwerken, onderhandelen
– Kenmerken: betrouwbaar, analytisch, innovatief, integer, consequent, daadkrachtig
en initiatiefrijk
– Aanvullende elementen:
o Strategische planvorming
o Leiding geven aan verandering
o Netwerken / draagvlak bouwen
o Externe communicatie / representatie

Aanvullende informatie
Heeft u interesse om toe te treden tot de Raad van Bestuur neemt u dan contact op met het bestuur
van de NVVC.
Bij inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met dr. Dennis van Veghel, directeur/bestuurder
NHR, via 06 – 51 38 05 12 of dennis.van.veghel@nederlandsehartregistratie.nl
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