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Vacature Voorzitter NVMBR 

Wie ben jij;  
Vind je het belangrijk dat er een organisatie is die voor het belang van de MBB’er opkomt? Heb jij 
leiderschapskwaliteiten, een goed luisterend oor en zie jij waar het vak van de MBB’er naartoe gaat? Vind je het 
een uitdaging om samen met de andere bestuurders onze leden te ondersteunen en ons beroep op de kaart te 
zetten? Ben jij degene die de leden en de organisatie verbindt? Dan ben jij onze nieuwe voorzitter van het 
hoofdbestuur. 

Wat houdt de functie in;  
Ondersteunt door de manager en beleidsmedewerkers van de NVMBR maak je je met de andere bestuursleden 
hard voor ons beroep. Met jouw netwerk en kennis zie je wat er in de (nabije) toekomst mogelijk is en inspireer 
je andere leden.  
Je bent het gezicht van de NVMBR, de zgn. spil in het web. Als voorzitter zijnde leid je de Algemene Leden 
Vergadering, welke 2 keer paar jaar plaats vindt, alsook de vergaderingen met het hoofdbestuur. Door te 
luisteren naar de leden en het werkveld in zijn geheel voel je aan waar de behoefte ligt en ga je met de 
hoofdbestuursleden en de AdviesRaden aan de slag. Jij bewaakt het overzicht, zij de inhoud. 

 
Waar;  
De bestuursvergaderingen vinden fysiek plaats op het kantoor van de NVMBR in Utrecht. Nu met de Corona 
wordt er ook digitaal vergaderd. Een vergadering duurt maximaal 3 uur en dat vijf keer per jaar. Daarnaast zul je 
tussendoor ook om je visie gevraagd kunnen worden over projecten. Je krijgt hiervoor tijd van je werkgever, dat 
is in de CAO geregeld. Reiskosten worden door ons vergoed. Daarnaast kan het zijn dat je bij gelegenheid 
meegaat naar bijvoorbeeld het ministerie van VWS of naar de vergadering van de European Federation 
Radiographer Societies (EFRS). 

 
Waarom;  
Zonder leden geen NVMBR. Zonder NVMBR geen spil in het web die samen met en voor de leden wetten, 
opleiding, kwaliteit van zorg en bescherming van beroep regelt. Zonder voorzitter geen NVMBR. De vereniging 
heeft een voorzitter nodig die out of the box kan denken, die verder kan kijken dan het eigen werkveld, die wil 
vernieuwen en het belang van de leden vooropstelt.  

Wanneer treedt je toe tot het hoofdbestuur;  
Deze vacature sluit op 31 december 2020. Je zult aan de leden voorgedragen worden als kandidaat voorzitter. De 
leden kunnen tussen 2 januari 2021 en 10 januari 2021 stemmen en als zij jou als hun nieuwe voorzitter kiezen 
word je tijdens de hoofdbestuursvergadering op 20 januari (13.00 – 16.00 uur) geïnstalleerd. Bericht hierover 
ontvang je op 11 januari 2021.    

Dit bieden wij; 
Een nieuwe uitdaging en een bredere blik op je vak. De mogelijkheid om je leiderschapskwaliteiten verder te 
ontwikkelen. Een andere manier om de theorie van je opleiding in de praktijk te brengen. Een positie waarbij je 
beleidsmatig met het vak bezig bent in plaats van uitvoerend. Daarbij staat een dergelijke functie ook goed op je 
C.V. 

Geïnteresseerd? 
Neem dan contact op via bestuur@nvmbr.nl. Stuur je C.V. en motivatie mee.  
Wil je meer weten, kijk dan op de website voor het handboek van de vereniging; 
 Handboek NVMBR 
 


