
 

 
Gezocht: bestuurslid voor de zetel ‘Kennis & Wetenschap’ 
 
Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) is het innovatie- en kenniscentrum voor 
professionals in de jeugdgezondheidszorg. Het NCJ stimuleert vernieuwing in het vak, zet 
jeugdgezondheid op de agenda en maakt kennis toegankelijk.  
 
Het NCJ verbindt iedereen die kan bijdragen aan de JGZ. Professionals met de ervaring uit de 
praktijk. Managers en beleidsmakers die vernieuwing in hun organisatie de ruimte geven. 
Belangenverenigingen die spreken namens ouders en kinderen. Het NCJ brengt mensen met elkaar 
in gesprek, belicht nieuwe ideeën en initiatieven en creëert een klimaat voor constructieve 
uitwisseling van ervaringen zodat uiteindelijk professionals in de JGZ hun werk kunnen doen in het 
belang van het kind, ouders en opvoeders. 
 
Het bestuur van de Stichting NCJ heeft vijf zetels. Voor drie zetels hebben respectievelijk Actiz, GGD 
Nederland en de gezamenlijke beroepsverenigingen in de JGZ (AJN, NVDA en V&VN) conform de 
statuten een voordrachtsrecht. Daarnaast is er een zetel Openbaar Bestuur en een zetel Kennis & 
Wetenschap. Het bestuur besluit over benoeming van haar leden. 
 
Het bestuur houdt zich met name bezig met de visie en koers van het NCJ en handelt zonder last of 
ruggespraak naar de organisaties die het recht van voordracht van kandidaten hebben. Het bestuur 
treedt daarnaast op in de werkgeversrol naar de directeur. Het bestuur komt vijf keer per jaar 
bijeen.  
 
Voor de zetel Kennis & Wetenschap in het bestuur is het NCJ op zoek naar geschikte kandidaten. Het 
bestuur heeft voor deze zetel het volgende profiel opgesteld waaraan de kandidaat zou moeten 
voldoen. 
 
De kandidaat: 

● heeft affiniteit met de doelstelling en taken van het NCJ;  
● is werkzaam op het terrein van kennisdisseminatie en/of in de wetenschappelijke wereld, bij 

voorkeur als hoogleraar en/of bestuurder;  
● heeft kennis van preventie, samenwerking en technologie; 
● heeft visie op de vernieuwing van de JGZ; 
● is in staat verbinding te leggen tussen het werkterrein van het NCJ en de wetenschappelijke 

wereld; 
● heeft een relevant netwerk;  
● beschikt over algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring met een juist evenwicht in 

betrokkenheid en bestuurlijke afstand;  
● beschikt over het vermogen en de attitude om de directeur met raad en als klankbord 

terzijde te staan en om het beleid van de stichting en het functioneren van de directeur te 
toetsen;  

● heeft het vermogen haar of zijn bestuurlijke taak in teamverband uit te kunnen oefenen;  
● kent verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling. 

 
Voor bestuursleden van het NCJ is vacatiegeld beschikbaar.  
 
Geïnteresseerd?  
Enthousiast geworden en herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Stuur je CV en een beknopte 
motivatie voor 1 september naar Mariska van Dongen via mvandongen@ncj.nl. Voor meer 
informatie of vragen kun je contact opnemen met Mariska via mvandongen@ncj.nl of 030 - 760 04 
05.  
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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