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1. Inleiding
De Trombosestichting Nederland heeft de volgende statutaire doelen:
•
•
•

het bevorderen van medisch wetenschappelijk onderzoek op het gebied van trombose;
het geven van voorlichting op het gebied van trombose, in het bijzonder aan diegenen die
met trombose in aanraking komen;
het doen geven van postacademisch onderwijs op het gebied van trombose.

2. Visie
Trombose komt nog steeds veel voor en leidt tot gezondheidsschade waarvoor nog altijd weinig
effectieve behandelingen bestaan. Ieder uur krijgen 11 mensen trombose. Trombose is een van de
belangrijkste doodsoorzaken in Nederland. 1 op de 4 mensen overlijdt aan de directe of indirecte
gevolgen van veneuze of arteriële trombose. Het gebruik van antistollingsmedicijnen heeft nadelen.
De ziektelast van trombose is hoog. Wij werken aan het verminderen van dit leed. We vinden dat
niemand zijn leven zou hoeven kwijtraken door trombose.

3. Doelgroep
Onze primaire doelgroepen zijn mensen die trombose hebben gehad en mensen die een groot risico
lopen op trombose en daarom preventief antistollingsmedicatie gebruiken. Daarnaast zetten we in
op de gemiddelde Nederlander als het gaat over het voorkomen van trombose. De
Trombosestichting wil dus veel mensen in Nederland aanspreken. De trombosepatiënt heeft
bovendien vele verschijningsvormen. Van patiënten met hart- en vaatproblemen, mensen met een
chronische aandoening waarbij trombose een complicatie kan zijn, mensen die zijn geopereerd en
daardoor tijdelijk een hoger risico lopen op trombose, tot mensen met een genetische aanleg voor
trombose. Deze brede doelgroep vertaalt zich in verschillende doelen voor de Trombosestichting met
bijpassende strategieën per doel.
Vier doelen voor de komende periode
1.
Mensen die veneuze trombose hebben (gehad) een betere kwaliteit van leven bieden door
effectievere behandelingen;
2.
Mensen die preventief een antistollingsbehandeling krijgen een veiliger behandeling bieden;
3.
Bijdragen aan het verminderen van het aantal mensen dat trombose krijgt;
4.
Fondsenwerving naar een hoger niveau tillen.
We bereiken deze doelen door middel van een concreet werkplan voor onderzoek, communicatie,
marketing en fondsenwerving. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid.
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4. Profielschets Raad van Toezicht
De profielschets van de Raad van Toezicht is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
- Het belang van de Stichting als geheel staat voorop
- De raad van toezicht staat voor het gehele spectrum aan toezichtstaken, maar heeft ieder zijn
eigen profiel dat hij of zij inbrengt
- De strategie is gericht op het realiseren van doelstellingen van de Stichting;
- De kernactiviteiten zijn duidelijk omschreven;
- De Stichting houdt nadrukkelijk rekening met maatschappelijke normen waar dat nodig is.
- De RvT bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste negen leden.
Deze profielschets zal iedere drie jaar in de Raad van Toezicht worden geëvalueerd en zo nodig worden
bijgesteld.
De huidige portefeuilles zoals opgesteld door de Raad van Toezicht, zijn als volgt:
Voorzitter:
Profiel:
Taken:

Onafhankelijk, bruggenbouwer, recht door zee, omvangrijk relevant netwerk.
Voorzitter vergaderingen, direct aanspreekpunt voor directeur.

Portefeuille Financiële zaken:
Profiel:
Financiële achtergrond in opleiding en ervaring, bij voorkeur ervaring met non-profit
organisaties.
Taken:
Klankbord op het gebied van financiële zaken. Toezichthouder ten aanzien van
financieel beheer.
Portefeuille medische zaken:
Profiel:
Medicus met ervaring in de (trombose)zorg, gerespecteerd in het veld.
Taken:
Klankbord op het gebied van medische (gerelateerde) zaken, bijvoorbeeld t.a.v.
informatie in de nieuwsbrieven. Toezichthouder op het gebied van zorgontwikkeling.
Portefeuille wetenschappelijke zaken:
Profiel:
Ervaren wetenschapper op het gebied van trombose onderzoek met internationale
erkenning.
Taken:
Klankbord op het gebied van onderzoek. Toezichthouder voor programmering en
beleidsontwikkeling op het gebied van wetenschap.
Portefeuille juridische zaken:
Profiel:
Ervaren jurist met affiniteit fondsenwerving/goede doelen en de daarbij horende
juridische uitdagingen.
Taken:
Klankbord op het gebied van juridische zaken. Juridisch geweten van de raad van
toezicht.
Portefeuille maatschappelijke zaken:
Profiel:
Ervaringsdeskundige met brede visie en representatief voor de doelgroep.
Taken:
Klankbord namens de betrokkenen zonder last en ruggespraak. Toezichthouder
aangaande activiteiten voor de doelgroep.
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Portefeuille fondsenwerving en marketing:
Profiel:
Ervaren fondsenwerver met visie op vernieuwing. Brede visie op de (ontwikkelingen
in) de goede doelen sector.
Taken:
Klankbord op het gebied van fondsenwerving. Toezichthouder voor fondsenwerving.
Portefeuille politiek-bestuurlijke zaken:
Profiel:
Politiek of bestuurlijk ervaren persoon met gevoel voor politiek-bestuurlijke
verhoudingen en kwesties ten aanzien van medische goede doelen, met een brede
maatschappelijke belangstelling.
Taken:
Klankbord voor politieke, bestuurlijke en maatschappelijke aspecten en
maatschappelijk stakeholdermanagement. Toezicht ten aanzien van positionering
fonds.
Verschillende portefeuilles kunnen worden ondergebracht bij één lid.
De Raad van Toezicht vergadert 6 keer per jaar waarvan minimaal 1 maal telefonisch. Daarnaast is er
één keer per jaar een beleidsdag en worden leden van de Raad van Toezicht op basis van hun
deskundigheid geconsulteerd door de directeur bestuurder.

5. Huidige samenstelling Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit zes leden, te weten:
•
•
•
•
•
•

dhr. drs. A.A. Bouvy, (voorzitter/financiën)
mw. prof. dr. M. de Maat, (wetenschappelijke zaken)
dhr. dr. V.E.A. Gerdes, (medische zaken)
dhr. R. Meenink , (fondsenwerving en marketing)
dhr. mr. F. Volders, (juridische zaken)
vacature, (politiek-bestuurlijke en maatschappelijke zaken)

De vacature is ontstaan vanwege het einde van de zittingstermijn van het lid politiek-bestuurlijke en
maatschappelijke zaken.

6. Profielschets vacature portefeuille politiek-bestuurlijke en maatschappelijke zaken
•
•
•
•
•

Politiek of bestuurlijk ervaren persoon met gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en
kwesties;
Affiniteit met de doelstellingen van de Trombosestichting en bereid dit ook uit te dragen;
Ervaring met maatschappelijk stakeholdermanagement, bij voorkeur in het zorgdomein;
Netwerk in politiek-bestuurlijk zorgdomein en bereid om dit in voorkomende gevallen ook te
benutten;
Kennis en ervaring met betrekking tot de rol en werkwijze van stichtingen die zich inzetten
voor fondsenwerving ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en preventie is een pre.
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7. De procedure
Nationaal Register is door de Trombosestichting gevraagd om de wervingsprocedure van het nieuwe
lid voor de Raad van Toezicht te begeleiden. De heer Huib Bartels, adviseur, zal deze opdracht
namens Nationaal Register uitvoeren.
De selectiecommissie zal bestaan uit:
• De heer Bouvy
• De heer Volders
Als adviseur van de selectiecommissie zal bij de selectiegesprekken aanwezig zijn:
• Mevrouw C. van Egmond, directeur bestuurder
In verband met de vakantieperiode zullen de selectiegesprekken plaatsvinden in de eerste helft van
de maand september

8. Uw reactie
Heeft u belangstelling voor deze functie en voldoet u aan het gevraagde profiel, dan nodigen wij u uit
vóór 17 augustus 2020 te reageren via onze website.
Via deze link kunt u online solliciteren en ontvangt u direct een ontvangstbevestiging van uw
sollicitatie.

Meer informatie
Nationaal Register
Adviseur:
De heer Huib Bartels
Telefoon:
070 – 324 30 91
E-mail:
directie@nationaalregister.nl
Website:
www.nationaalregister.nl
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