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Ben jij het bestuurslid ‘Onderzoek’ dat wij zoeken? 

 

Stichting Hartekind is het mooiste goede doel van Nederland. Hartekind werft 

fondsen voor het financieren van wetenschappelijk onderzoek naar 

hartafwijkingen bij kinderen, creëert awareness en geeft voorlichting. Jaarlijks 

worden 1.500 kinderen geboren met een hartafwijking. Met 25.000 hartekinderen in Nederland is dit 

de grootste aangeboren afwijking. Jaarlijks sterven er ongeveer 150 kinderen aan deze aandoening. 

Het doel van Stichting Hartekind is de overlevingskansen van kinderen te vergroten en de dagelijkse 

kwaliteit van leven te verbeteren.  

Het bestuur van Stichting Hartekind bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en 

bestuursleden met een specifiek takenpakket. Heb jij bestuurlijke affiniteit en spreekt het doel van 

Stichting Hartekind je aan, dan ben jij wellicht ons nieuwe: 

 

Bestuurslid ‘Onderzoek’ 

 

Wat is jouw rol? 

Als bestuurslid ‘Onderzoek’ ben je bestuurlijk verantwoordelijk voor de onderzoeksportefeuille van 

Stichting Hartekind. Je bent daarbij verantwoordelijk voor het door ontwikkelen en uitvoeren van het 

meerjarig onderzoeksbeleid en het bewaken van de procedure van aanvragen en toekenningen in lijn 

met de strategie van Stichting Hartekind. 

 

Wat zijn jouw hoofdtaken? 

▪ Het binnen de vastgestelde strategie opzetten en door ontwikkelen van een meerjarig 

onderzoeksbeleid 

▪ Het toezicht houden op een juist verloop van de call procedure en bewaken van mijlpalen 

binnen lopende onderzoeken in samenwerking met het kantoor van Hartekind 

▪ Het onderhouden van contacten met onderzoekers, kinderhartcentra en partners en leiden 

van de onderzoeksbijeenkomsten 

▪ Samen met het kantoor communiceren van onderzoeksresultaten naar de donateurs van 

Hartekind 

 

Wat vragen wij? 

▪ Een (semi-) wetenschapper met ervaring in onderzoeksaanvragen en toekenningen  

▪ Affiniteit met het doel van Stichting Hartekind en het werken met professionals 

▪ Ervaring met de medische wereld is belangrijk, binnen kindercardiologie niet noodzakelijk 

▪ Je bent een teamspeler, denkt in oplossingen en ziet kansen om Hartekind mede te 

ontwikkelen 
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Wat is nog meer van belang? 

▪ Een bestuursrol bij Stichting Hartekind is een functie voor een periode 

van minimaal drie jaar  

▪ Het is een onbezoldigde functie 

▪ Onkosten worden vergoed 

▪ Verwachting is dat het tijdsbeslag (inclusief maandelijkse bestuursvergadering) 4 uur per 

week is (niet vast op één moment te plannen) 

 

Wat heeft Hartekind te bieden? 

▪ Een bestuursrol bij het mooiste goede doel van Nederland 

▪ Leuke, enthousiaste en kundige collega’s 

▪ Een zeer interessant netwerk 

▪ Een plek om jouw onderzoekshart harder te doen kloppen 

 

Informatie en contact 

Kijk voor meer informatie op www.hartekind.nl. Mocht je vragen hebben, bel gerust met  

Joost Riphagen op het nummer 06-52333724. Je kunt je sollicitatiemail of vragen mailen naar 

info@hartekind.nl. Wij zien je reactie graag voor 6 december 2019 tegemoet. 

http://www.hartekind.nl/
mailto:info@hartekind.nl

