
 

 

 

Vacature algemeen bestuurslid platform Oncologie – SONCOS 
 

De Federatie en SONCOS hebben een gezamenlijke ambitie om de oncologische patiëntenzorg te 

verbeteren.  Om te komen tot een gezamenlijke agendavoering en beleidsontwikkeling, gezamenlijke 

instrumentontwikkeling en -onderhoud en gezamenlijk prioriteren van medisch-wetenschappelijk 

onderzoek, is het Platform Oncologie-SONCOS opgericht. Als onderdeel van de Federatie 

vertegenwoordigt het Platform Oncologie-SONCOS de wetenschappelijke verenigingen die zich 

bezighouden met oncologische zorg, en draagt zodoende bij aan de beste zorg voor oncologische 

patiënten. 

 

Het bestuur van platform Oncologie – SONCOS is op zoek naar een nieuw bestuurslid. 

Algemene kenmerken bestuurslid 

• Een bestuurslid is een lid van een bij de Federatie aangesloten wetenschappelijke 

vereniging en praktiserend medisch specialist, en heeft aantoonbaar affiniteit met, en 

kennis van de onderwerpen die het desbetreffende Platform aangaan. 

• Een bestuurslid dient een verbinder te zijn, zowel binnen het Platform als naar buiten toe. 

• Een bestuurslid dient: 

• op landelijk bestuurlijk niveau te kunnen acteren en een open manier van 

samenwerken te hebben 

• over een goed adequaat netwerk te beschikken, dan wel in staat te worden geacht 

dit snel te kunnen ontwikkelen en te onderhouden 

• te beschikken over algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring; bij 

voorkeur voorzitter en/of lid geweest te zijn van het bestuur van een 

wetenschappelijke vereniging 

• affiniteit met de doelstellingen van de Federatie te hebben 

• integer, verantwoordelijk en onafhankelijk te zijn (los van zijn/haar eigen belangen 

of die van zijn/haar specialisatie te kunnen handelen/denken c.q. als een 

onafhankelijk vertegenwoordiger namens alle aangeslotenen te kunnen optreden) 

• een juist evenwicht te kunnen vinden in betrokkenheid en bestuurlijke 

afstand; inzicht te hebben in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en 

continuïteit aan een organisatie als de Federatie stellen; 

• voldoende beschikbaar te zijn;  

• voor een gebalanceerde samenstelling binnen het bestuur van het platform 

gaat de voorkeur uit naar een bestuurslid dat werkzaam is in een algemeen 

ziekenhuis;  

• affiniteit te hebben met netwerkzorg. Aantoonbare ervaring met netwerkzorg 

(bijvoorbeeld deelname in een bestaand oncologisch netwerk) is een pré. 

Tijdsbelasting 

Over het algemeen kan gesteld worden dat een bestuurslid gemiddeld 1 dagdeel per week 

beschikbaar moet zijn. Er kunnen daarnaast afspraken zijn op wisselende dagen in de week. Er is 

viermaal per jaar een bestuursvergadering naast viermaal per jaar een platformbijeenkomst. 
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Interesse? 

Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door (via hun wetenschappelijke vereniging) 

een curriculum vitae, motivatiebrief en opgave van nevenwerkzaamheden te sturen naar 

soncos@demedischspecialist.nl. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris Marieke Hermsen via 06 

51 86 44 45, of de voorzitter prof. dr. Marcel Verheij via de ambtelijk secretaris. Reageren kan uiterlijk 

tot en met 14 januari 2023. De benoeming vindt plaats de door de leden bij de platformbijeenkomst 

op 23 maart 2023 met ingangsdatum 1 april 2023.  
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