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1. Inleiding
Het Oogfonds zet zich sinds 1947 in om oogaandoeningen en daarmee ook blindheid te voorkomen,
te bestrijden dan wel te behandelen. Dat doet zij door jaarlijks fondsen te werven en deze te
besteden aan het stimuleren en financieren van wetenschappelijk oogonderzoek. Zien lijkt
vanzelfsprekend, maar dat is het zeker niet. De impact van blindheid en slechtziendheid is enorm!
Maculadegeneratie, glaucoom, myopie, staar en diabetische retinopathie zijn ernstige
oogaandoeningen met grote gevolgen voor de patiënt en zijn omgeving. Het aantal mensen,
waaronder ook kinderen, met een oogaandoening neemt toe. Dit heeft onder andere te maken met
de vergrijzing en de veranderende leefstijl, waaronder ook een toename van het gebruik van
schermen.
Het Oogfonds heeft in het jaarplan 2021 de ambitie geuit om de landelijke bekendheid te vergroten,
meer fondsen te werven en meer wetenschappelijk onderzoek te ondersteunen. Hiervoor wordt op
een verantwoorde wijze een deel van het opgebouwde vermogen geïnvesteerd.
De website van het Oogfonds (www.oogfonds.nl) geeft gedetailleerde informatie over het werk van
het Oogfonds.

2. Structuur van de organisatie
Het Oogfonds heeft een compacte organisatie. Het kantoor is gevestigd aan de Churchilllaan 11 te
Utrecht. Het Oogfonds werkt onder leiding van de directeur-bestuurder met een team van 10
mensen aan het werven van fondsen, het verstrekken van voorlichting en het toekennen van
financiële steun aan wetenschappelijke onderzoeken en projecten. Er wordt intensief samengewerkt
met academische ziekenhuizen, oogartsen, onderzoekers, patiëntenverenigingen, bedrijven en
maatschappelijke organisaties.
De Raad van Toezicht bestaat uit 5 personen, te weten; voorzitter, penningmeester en drie algemene
Raad van Toezichtleden. Zij staan daarmee enerzijds voor het bewaken van de continuïteit en
anderzijds voor het ondersteunen van ontwikkeling en vernieuwing. De Raad van Toezicht vormt een
klankbord, geeft vertrouwen en is kritische sparringpartner voor de directeur-bestuurder.
Daarnaast kent het Oogfonds twee Adviescommissies die voor twee doelcategorieën, gevraagd en
ongevraagd, ondersteuning en advies verlenen, onder andere bij de beoordeling van aanvragen.
De adviescommissies zijn:
- Maculadegeneratie Adviescommissie
- Glaucoom Adviescommissie
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Actuele situatie
In de afgelopen twee jaar heeft er een aantal veranderingen plaatsgevonden:
- In 2019 is het Oogfonds gefuseerd met het MaculaFonds en het GlaucoomFonds.
- In de zomer van 2020 is het Oogfonds verhuisd naar een nieuwe locatie. Vanwege de
coronamaatregelen werken de meeste medewerkers vanuit huis.
- In augustus 2020 heeft de directeur-bestuurder van het Oogfonds elders een andere functie
aangenomen. Op 1 november 2020 is haar opvolgster, Monique van Bijsterveld, als directeurbestuurder gestart.
- Er is een intentieverklaring met de Oogvereniging (patiëntenvereniging) opgesteld om verdere
samenwerking te onderzoeken.

3. Financiën
Het Oogfonds heeft de ANBI-status, de CBF Erkenning en het Privacy Waarborg van de DDMA.
Daarnaast is het Oogfonds aangesloten bij de branchevereniging Goede Doelen Nederland. In
overeenstemming met deze partijen wordt er jaarlijks uitgebreid verantwoording afgelegd via de,
door een accountant gecontroleerde, jaarrekening en jaarverslag. Ook worden deze en veel andere
gegevens en documenten gepubliceerd op onze website.
Het eigen vermogen in reserves en fondsen van het Oogfonds ligt per eind 2020 rond de € 3.726.000.
Hiervan is € 2.965.000 opgenomen in een duurzame beleggingsportefeuille die op basis van een
beleggingsstatuut en overeenkomst extern wordt beheerd.
In 2020 is € 1.506.000 aan doelbestedingen gerealiseerd waarvan € 855.000 aan toekenningen aan
derden en directe kosten eigen projecten ten behoeve van de doelstellingen. Door COVID-19 lag dit
veel lager dan begroot. De uitvoeringskosten eigen organisatie bedroegen in 2020 € 844.000.
Voor 2021 wordt gestreefd naar € 1.180.000 aan directe bestedingen aan de doelstellingen.

4. Samenstelling, taken en profiel van de Raad van Toezicht
De huidige Raad van Toezicht bestaat uit:
− Mw. mr. D.E.M. (Dina) Aleman MBA, vertrekkend voorzitter (Managing director Legal
PGGM);
− Dhr. A. (Abe) Boersma, beoogd voorzitter per 1 juni 2021 (Global Head IT Workplace Services
Rabobank);
− Mw. drs. M. (Marlies) Raemaekers, vertrekkend wetenschappelijk lid Raad van Toezicht;
− Prof. dr. G.P.M. (Gré) Luyten (Hoogleraar Oogheelkunde LUMC);
− Dhr. drs. J.H.H. (Joost) de Beijer, penningmeester (CFO Hema).
De Raad van Toezicht heeft onder meer de volgende taken:
− Bewaken en naleven van statuten alsmede het Raad van Toezicht reglement;
− Zorgdragen voor vermogensbeheer en beleggingsbeleid;
− Goedkeuren van het jaarplan en de daarbij behorende begroting;
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−
−
−

Toewijzen van middelen in overeenstemming met de vastgestelde criteria en procedures;
Beheersen en functioneren van de organisatie;
Signaleren en managen van risico’s;

Voor de Raad van Toezicht zijn de volgende kwaliteiten van belang:
•
•
•
•
•
•
•
•

Affiniteit met de doelstellingen van het Oogfonds en blijk geven van betrokkenheid met en
belangstelling voor het werk van het Oogfonds;
Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring alsmede beoordelingsvermogen op
hoofdlijnen;
Een juist evenwicht in betrokkenheid en afstand;
Het vermogen en de attitude om de directeur-bestuurder met raad en als klankbord terzijde
te staan;
Het vermogen om het beleid van het Oogfonds en het functioneren van de directeur bestuurder te toetsen;
De beschikking over een voor het Oogfonds functioneel en stevig netwerk en de mogelijkheid
en de intentie om de directeur-bestuurder hiertoe toegang te verlenen;
Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke instelling;
Uitstekende communicatieve vaardigheden.

Overige zaken
De Raad van Toezicht leden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, maar een
vacatiegeld van 150 euro per vergadering.

5. Vacature Raad van Toezicht lid Marketing, Communicatie & PR
Voor de functie van het Raad van Toezicht lid Marketing, Communicatie & PR zijn enkele aanvullende
kwaliteiten van belang, het gaat hierbij om:
Het vergroten van de zichtbaarheid van het Oogfonds en het onder de aandacht brengen van
oogaandoeningen is cruciaal om ook in de toekomst succesvol fondsen te blijven werven. Omdat het
Oogfonds aan de vooravond staat van een transitie is het wenselijk dat kennis, om een organisatie
landelijk op de kaart te zetten, ook binnen de Raad van Toezicht aanwezig is. Daarom zoekt het
Oogfonds naar een bestuurder die bekend is met de werking van de media en die onderwerpen weet
te agenderen, ook in de politiek. Ervaring met het besturen van of toezicht houden op een
fondsenwervende instelling is wenselijk. Ook wordt van dit lid verwacht dat hij/zij oog heeft voor
ontwikkelingen binnen de samenleving en de vaardigheid om daarop communicatief in te spelen of
daarover de directeur-bestuurder te adviseren.
Activiteiten van het Raad van Toezicht lid Marketing, Communicatie & PR
Om een goed beeld van de functie te schetsen, wordt hieronder een aantal relevante zaken gemeld:
− Het bijwonen van Raad van Toezicht vergaderingen en de jaarlijkse strategiesessie;
− Ad hoc ondersteuning van de directeur-bestuurder bij de vormgeving/implementatie van het
communicatiebeleid;
− Inbreng van contacten en representatie van het Oogfonds waar mogelijk.
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6. Vacature Raad van Toezicht lid Wetenschappelijk Onderzoek
Voor de functie van het Raad van Toezicht lid Wetenschappelijk Onderzoek zijn enkele aanvullende
kwaliteiten van belang, het gaat hierbij om:
Het Oogfonds streeft ernaar zoveel mogelijk wetenschappelijk onderzoek te financieren om daarmee
oogaandoeningen te voorkomen of te behandelen. Hiertoe werkt het Oogfonds samen met
onderzoekers, ziekenhuizen en maatschappelijke organisaties binnen de oogwereld. Naast een
oogarts, die onderdeel uit maakt van de Raad van Toezicht, wordt gezocht naar een toezichthouder
met kennis op het gebied van wetenschappelijke onderzoeken en de financiering daarvan. Die
bekend is met de processen waaronder het opstellen en indienen van aanvragen, de criteria, de
complexiteit in samenwerkingen, het toekennen van financiële middelen en het monitoren van
resultaten. Die bovendien bekend is met de werkwijze en communicatie binnen de universitaire
ziekenhuizen en onderzoekinstituten.
Activiteiten van het Raad van Toezicht lid Wetenschappelijk Onderzoek
Om een goed beeld van de functie te schetsen, wordt hieronder een aantal relevante zaken gemeld:
− Het bijwonen van Raad van Toezicht vergaderingen en de jaarlijkse strategiesessie;
− De voorbereiding op en het bijwonen van de jaarlijkse vergadering voor het toekennen van
subsidie aan wetenschappelijk onderzoek via het samenwerkingsverband Uitzicht;
− Ad hoc ondersteuning van de directeur-bestuurder bij wetenschappelijke vraagstukken;
− Inbreng van contacten en representatie van het Oogfonds waar mogelijk.

7. Vergaderfrequentie en tijdsbeslag
De Raad van Toezicht vergadert gemiddeld vier keer per jaar (wisselend overdag en einde middag), in
het bijzijn van de directeur-bestuurder, bij voorkeur op het kantoor van het Oogfonds te Utrecht of
anders online via TEAMS in verband met COVID-19. Jaarlijks wordt een strategiesessie gepland en
vindt er een zelfevaluatie plaats.
Qua tijdsbeslag vergt deze functie ongeveer 8 uur per maand.

8. De procedure
Nationaal Register is door Oogfonds gevraagd om de search & selectieprocedure te begeleiden en is
voorts beschikbaar voor het verkrijgen van nadere informatie over de vacatures en Oogfonds.
De heer Huib Bartels, adviseur, zal deze opdracht namens Nationaal Register uitvoeren.
De selectiecommissie zal bestaan uit:
Mevr. Dina Aleman – Voorzitter Raad van Toezicht
De heer Abe Boersma – Lid Raad van Toezicht
Mevr. Monique Bijsterveld - Directeur
De selectiegesprekken staan gepland op woensdag 26 mei en zullen plaatsvinden via Teams. Indien u
gaat reageren, verzoeken wij u deze dag alvast beschikbaar te houden.
Aan de nieuwe leden wordt gevraagd om bij voorkeur zo snel mogelijk vanaf 1 juni te starten.
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9. Uw reactie
Heeft u belangstelling voor één van deze functies en voldoet u aan het gevraagde profiel, dan
nodigen wij u van harte uit vóór 13 mei te reageren via onze website.
Graag in uw motivatiebrief bovenaan vermelden:
Profiel Marketing, Communicatie & PR of Profiel Wetenschappelijk Onderzoek
Via deze link kunt u online solliciteren en ontvangt u direct een ontvangstbevestiging van uw
sollicitatie.
Meer informatie is te verkrijgen via Nationaal Register
Adviseur;
Huib Bartels
Telefoon:
070 - 324 30 91
E-mail:
hbartels@nationaalregister.nl
Website:
www.nationaalregister.nl
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