
 

 

 

Vacature voorzitter bestuur Kennisnetwerk CVA NL 
 
 

De Stichting Kennisnetwerk CVA Nederland (KNCN) is in 2006 opgericht met als doel de 
zorg voor patienten met een CVA te verbeteren en te borgen. Het KNCN faciliteert en 
stimuleert de verbetering van de multidisciplinaire transmurale CVA zorg en NAH-zorg in 
de regionale zorgnetwerken. De stichting wil haar doel bereiken door activiteiten gericht 
op kennisdeling en implementatie van zorgverbeteringsactiviteiten. Als gerichte 
activiteiten daartoe is er een interactieve website, functioneert het Knowledge Brokers 
netwerk, worden kwaliteitstools ontwikkeld, is er een keten zelfevaluatie instrument en 
worden workshops en symposia georganiseerd..  
Over het land verspreid zijn er 49 regionale netwerken die deelnemen aan het KNCN. Zij 
omvatten meer dan 90% van alle CVA zorgketens. 
 
De komende jaren zullen de focus en de uitdaging liggen op borging en uitbouw van deze 
activiteiten, op de samenwerking met gelijksoortige organisaties en op de positionering 
van het KNCN in landelijke gremia. Intensieve samenwerking met betrokken universitaire 
vakgroepen wordt nagestreefd. 

 
Voor de uitvoering van alle taken heeft het KNCN een bureau onder leiding van de  
organisatorisch manager met  een projectmedewerker en een financieel/administratief 
medewerker. 
Het KNCN kent een zevenhoofdig bestuur bestaande uit vertegenwoordigers van alle in 
de CVA- zorg betrokken disciplines en een vertegenwoordiger vanuit de 
patiëntenorganisaties. 
 
Het bestuur is ervan overtuigd dat het KNCN een unieke, en zeer waardevolle positie 
heeft met betrekking tot de verbetering van de transmurale ketenzorg voor de CVA en de 
NAH patiënt.  
In verband met het termijn gebonden vertrek van de huidige voorzitter is het bestuur dan 
ook, op zoek naar een nieuwe gedreven 
 
 

Voorzitter 
 
 
Van de nieuwe voorzitter wordt verwacht dat hij/zij de bestuursvergaderingen voorzit en 
samen met het bestuur algemene beleidsontwikkelingen vaststelt en evalueert. Verder is 
de voorzitter het aanspreekpunt voor de organisatorisch manager.  
Daarnaast onderhoudt hij/zij met de organisatorisch manager de contacten met landelijke 
koepels en belanghebbende partijen zoals: VWS, Z.I.N, NvZ, Zorgverzekeraars, NFU, 
beroepsverenigingen, ketenorganisaties.etc.  



Profiel: 

 

• Affiniteit met de zorg voor patiënten  met een CVA  

• Kennis van de CVA en NAH netwerkzorg  

• Bewust van de meerwaarde van netwerkzorg en multidisciplinaire samenwerking  

• Bekend met het werkveld van de CVA en NAH zorg 

• Verbindende enthousiasmerende bruggenbouwer 

• Bestuurlijke ervaring  
 
 

We verwachten dat de activiteiten van de voorzitter circa 4 uur per week in beslag zullen 
nemen. Hiervoor is een honorering en onkostenvergoeding op van toepassing.  
 
Graag zien wij uw reactie tegemoet voor 15 oktober 2019 op 
info@kennisnetwerkcva.nl  
 
Geïnteresseerden kunnen informatie opvragen via info@kennisnetwerkcva.nl danwel bij 
huidige voorzitter G.Beusmans, george.beusmans@maastrichtuniversity.nl of 
0653223669 
 
Voor meer informatie zie www.kennisnetwerkcva.nl  
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