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Vacature Lid Raad van Toezicht 
 
 
Het Antoni van Leeuwenhoek komt graag in contact met een kandidaat met een wetenschappelijke 
achtergrond voor de positie van Lid Raad van Toezicht. 
 
 
De organisatie: het Antoni van Leeuwenhoek 
De Stichting “Het Nederlands Kankerinstituut-Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis” (in het kort: het Antoni 
van Leeuwenhoek) is hét in kanker gespecialiseerde ziekenhuis (AVL) en onderzoeksinstituut (NKI). Sinds 
de oprichting in 1913 combineert het Antoni van Leeuwenhoek de zorg voor kankerpatiënten met 
grensverleggend onderzoek. Het Antoni van Leeuwenhoek is één van de tien Comprehensive Cancer 
Centers in Europa. Door de combinatie van kankerzorg- en onderzoek en uitwisseling van kennis levert het 
Antoni van Leeuwenhoek een significante bijdrage aan het oplossen van het kankerprobleem. Het Antoni 
van Leeuwenhoek had in 2020 een omzet van €425 mio. De organisatie telde in 2020 zo’n 3,240 
medewerkers (excl. 250 vrijwilligers), waarvan er 239 medisch specialist zijn en 721 
onderzoeksmedewerkers. Voorts zijn in 2020 44 promoties gehouden. Het organogram geeft meer 
informatie over de opbouw van het instituut.  
 
A Cure for Every Cancer 
Door het onderzoek naar kanker (zowel op nationaal als internationaal niveau) en de behandeling van 
patiënten met kanker nauw met elkaar te verbinden, kunnen innovaties op het gebied van onderzoek snel 
hun weg vinden naar de kliniek. Ook omgekeerd kunnen uitdagingen in de kliniek het onderzoek verder 
helpen en daardoor nieuwe behandelingen mogelijk maken. Het ziekenhuis en het onderzoeksinstituut 
hebben daarmee dezelfde missie: het bijdragen aan “A cure for every cancer”.  
 
Het ziekenhuis (AVL) 
Deze gedreven en deskundige zorg zet de patiënt centraal in het ziekenhuis. Het AVL biedt een behandeling 
op maat waar wensen en voorkeuren van de patiënt leidend zijn. Patiënten kunnen bij het AVL terecht 
voor de nieuwste behandelmethodes over de gehele breedte: complexe, zeldzame en veelvoorkomende 
tumoren. Zowel tijdens als na de behandeling staan de organisatie klaar voor patiënten en hun naasten.  
 
Het onderzoek (NKI) 
Het kankeronderzoek vindt plaats in het NKI en kent vijf speerpunten: fundamenteel onderzoek, 
beeldgestuurde therapie, immuuntherapie, behandeling op maat en kwaliteit van leven. De basis van het 
NKI is fundamenteel onderzoek met een focus op tumorgenetica, epigenetica, tumorimmunologie en 
drugsresistentie. Ook onderscheidt het NKI zich met de state-of-the-art muismodellen voor translationeel 
onderzoek. Voor het uitvoeren van onderzoek ontvangt het NKI instellingssubsidies van KWF 
Kankerbestrijding en het Ministerie van VWS.  
 
Nationale en internationale positie 
Nationaal en internationaal is het Antoni van Leeuwenhoek een invloedrijke speler die succesvol meedingt 
naar financiering voor onderzoek. Het streven is om bij te dragen aan internationaal toponderzoek en 
kennisdeling. Sinds 2011 is het NKI-AVL OECI-geaccrediteerd als Comprehensive Cancer Center. Naast de 
accreditatie van de OECI is het NKI-AVL geaccrediteerd als Comprehensive Cancer Center of Excellence 
door de European Academy of Cancer Sciences (EACS). Het Antoni van Leeuwenhoek is bovendien een van 
de oprichters van EU-LIFE, een consortium van Europese onderzoeksinstituten die gezamenlijk optrekken 
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om het Europees beleid op het gebied van wetenschappelijk onderzoek te beïnvloeden. Daarnaast is het 
Antoni van Leeuwenhoek een expert op het terrein van diverse zeldzame tumoren binnen een netwerk 
van expertisecentra voor zeldzame tumoren. Eind 2016 heeft de Europese Unie het EURACAN (EUropean 
RAre CANcers) netwerk officieel erkend als referentienetwerk voor zeldzame tumoren. Dit netwerk heeft 
in 2018 verder vorm gekregen. Binnen dit European Reference Network (ERN) bundelen expertisecentra 
door heel Europe hun krachten voor betere samenwerking op het gebied van zorg voor patiënten met een 
zeldzame tumor.  
 
De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht 
De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de organisatie als geheel. De Raad van Toezicht houdt 
integraal toezicht op het besturen door de Raad van Bestuur, het beleid van de Raad van Bestuur en op de 
algemene gang van zaken in de Stichting en de hiermee verbonden instellingen. De Raad van Toezicht staat 
de Raad van Bestuur met raad terzijde en werkt vanuit een Toezichtsvisie en binnen de gestelde kaders, 
waaronder de Governancecode Zorg. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de Raad van Bestuur 
regelmatig rapporteert over de realisering van de statutaire doelstellingen, de invulling van de 
maatschappelijke functie, de strategie en de uitvoering daarvan. Daarnaast vervult de Raad van Toezicht 
de werkgeversrol voor de Raad van Bestuur en ziet erop toe dat de organisatie is voorzien van een capabel 
bestuur. 
 
De Raad van Toezicht vergadert ten minste viermaal per jaar in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. 
Daarnaast heeft de Raad van Toezicht verschillende bronnen van informatie. Zo zijn er jaarlijkse 
gesprekken tussen de Raad van Toezicht en vertegenwoordigers van de Wetenschappelijke Stafraad, het 
Bestuur Medische Staf, de Patiëntenadviesraad en de Ondernemingsraad. Daarnaast ontvangt de Raad 
van Toezicht auditrapportages, rapportages over kwaliteit & veiligheid, de management letter, uitgebreide 
schriftelijke mededelingen van de Raad van Bestuur over relevante zaken, de begroting, de jaarrekening 
en het jaarverslag van de Medische Staf. 
 
De Raad van Toezicht bestaat uit zeven personen en is deskundig op de gebieden: bestuur en governance, 
onderzoek, patiëntenzorg, financieel-economische en juridische zaken. Het is van belang dat in de Raad 
van Toezicht de expertise aanwezig is om het toezicht op adequate wijze te kunnen uitvoeren.  
 
De positie: lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied onderzoek 
Voor het aandachtsgebied onderzoek ontstaat, vanwege het aflopen van de tweede zittingstermijn van 
het huidig lid RvT, per maart 2022 een vacature. Het is de bedoeling dat de nieuwe toezichthouder per 1 
april 2022 start. Na aanvang van de benoeming zal de toezichthouder een uitgebreid 
kennismakingsprogramma worden aangeboden. De algemene profieleisen zijn als volgt: 
 
o Ervaring met het besturen van / toezichthouden op (middel)grote complexe organisaties; 
o Affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en oncologische zorg in het bijzonder; 
o Bekend met de beginselen van good governance; 
o Maatschappelijke betrokkenheid en in het bezit van een breed en relevant netwerk;  
o Het vermogen een juist evenwicht te vinden tussen betrokkenheid en afstand; 
o Het kunnen beoordelen van door de Raad van Bestuur uitgewerkt beleid; 
o Goed ontwikkelde adviesvaardigheden; 
o Integriteit en gevoel van verantwoordelijkheid; 
o Open, ontvankelijke communicatiestijl;  

https://www.avl.nl/over-het-antoni-van-leeuwenhoek/over-avl/#bestuur
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o Voldoende tijd kunnen vrijmaken om ten minste vier reguliere vergaderingen en twee strategische 
heidagen per jaar bij te wonen en zich zo nodig tussentijds in zich aandienende 
onderwerpen/vraagstellingen te verdiepen.  

 
Voor deze vacature gelden daarnaast de volgende bijzondere profieleisen: 
 
o Ruime ervaring in fundamenteel wetenschappelijk onderzoek en een excellente wetenschappelijke 

reputatie, bij voorkeur op een onderzoeksgebied dat direct verband houdt met het onderzoek van het 
NKI; 

o Een relevant (inter)nationaal hoogstaand wetenschappelijk netwerk; 
o Ruime ervaring met het besturen van wetenschappelijke organisaties of instituten; 
o Een visie op het gebied van artificial intelligence strekt tot aanbeveling. 
 
De RvT hecht belang aan een divers samengestelde Raad. Daarom komt RvT graag met name in contact 
met vrouwelijke kandidaten en/of kandidaten met een cultureel diverse achtergrond. 
 
Remuneratie 
Deze functie zal gecompenseerd worden binnen de kaders van de Beloningscode voor Toezichthouders in 
de Zorg en WNT2. Voor het kalenderjaar 2022 is de bezoldiging voor een lid van de RvT van het Antoni van 
Leeuwenhoek vastgesteld op €8573. 
 
Meer informatie 
Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met mr. Lodewijk Hijmans van den 
Bergh, voorzitter Raad van Toezicht Antoni van Leeuwenhoek, via het nummer van het secretariaat Raad 
van Bestuur, T 020-512 2860. U kunt voor meer informatie ook de website www.avl.nl bezoeken. Het 
reglement van de Raad van Toezicht is hier te vinden.  
 
Uw reactie en het vervolgproces 
Reageren op deze vacature kan door uw reactie (brief en CV) te sturen naar de secretaris van de Raad van 
Toezicht, dr. Martijn Blaauw (m.blaauw@nki.nl). De deadline voor reacties is 6 december 2021. In de week 
van 13 december zijn gesprekken met kandidaten voorzien.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.avl.nl/
https://www.avl.nl/media/4152/20190521-reglement-rvt-vastgesteld-in-rvt-21-mei-2019.pdf
mailto:m.blaauw@nki.nl


 

4 
 

 
 
 
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld 
 


