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Directeur Nederlandse Diabetes Federatie 

 

De Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) is een autonome koepelorganisatie die mensen met 

diabetes, zorgverleners en onderzoekers verenigt. Met zo’n 1 miljoen patiënten in Nederland, en 

groeiende, is diabetes volksziekte nummer 1 en vormt dé uitdaging voor de 21ste eeuw op gebied 

van de maatschappelijke gezondheidszorg. De organisatie kent een unieke samenstelling en 

vertegenwoordigt 10 leden, 16 bedrijfsleden en 12 buitengewone leden (zie hieronder). Patiënten 

vertegenwoordiging, zorgverleners, onderzoekers en industrie komen bij elkaar op de Algemene 

Ledenvergadering. De NDF creëert daarmee een noodzakelijk en effectief, maar ook uiterst 

complex krachtenveld. De NDF vormt met haar multidisciplinaire benaderingswijze (van alle 

ziektebeelden is de NDF als koepelorganisatie het breedst georganiseerd) een novum binnen de 

gezondheidszorg en krijgt daar de waardering voor vanuit VWS en het Zorginstituut. De NDF zoekt 

vanwege het vertrek van de huidige directeur per 1 mei 2017 een opvolger.  

 

Over de NDF 

De NDF werd 20 jaar geleden opgericht met het doel om als samenwerkende diabetesorganisaties 

zelf een breed gedragen visie op diabeteszorg te ontwikkelen. De federatie (zelf of door een 

afvaardiging vanuit haar leden) participeert in tal van overlegorganen en overlegstructuren, 

adviseert de overheid en (semi-) overheidsinstanties, en vertegenwoordigt het Nederlandse 

diabetesveld in tal van nationale diabetes-gremia. Van een vereniging met een beperkte eigen 

opdracht is de NDF, in haar 20 jarig bestaan, inmiddels uitgegroeid tot een instituut op het terrein 

van diabeteszorg en –preventie en een belangrijke partij in de gezondheidszorg. 

 

Een van de belangrijkste resultaten vormt de NDF Zorgstandaard Diabetes, een dynamisch 

document dat de inhoud en de organisatie van goede multidisciplinaire diabeteszorg beschrijft en 

dat wordt onderschreven door alle betrokkenen bij diabeteszorg in Nederland. 

 

Het concept van de NDF Zorgstandaard is door de rijksoverheid overgenomen als basis voor haar 

beleid op het gebied van chronische ziekten. Dat heeft er onder andere toe geleid dat er 

standaarden zijn en worden ontwikkeld voor tal van aandoeningen en dat er in Nederland inmiddels 

ongeveer honderd multidisciplinaire (diabetes)zorggroepen zijn, conform de visie uitgedragen in de 

NDF Zorgstandaard. 
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Kenmerken van de NDF in het kort: 

 10 organisaties met ieder eigen achterban:  

o Diabetes Fonds; 

o Diabetes Huisartsen Advies Groep (DiHAG); 

o Diabetes and Nutrition Organization (DNO), onderdeel van de NVD;  

o Diabetes Vereniging Nederland (DVN); 

o De beroepsorganisatie voor diabeteszorgverleners (EADV); 

o Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF); 

o Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP); 

o Nederlandsche Internisten Vereeniging (NIV); 

o Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP); 

o Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK); 

 Deels gefinancierd vanuit de leden: contributies vanuit de gewone leden, buitengewone leden 

en bedrijfsleden;  

 Ondersteund door een klein, professioneel bureau.   

 

Besturing en inrichting 

De NDF bestaat uit een bestuur, twee vaste adviescommissies en een ondersteunend bureau dat 

geleid wordt door de directeur.  

 

Het NDF bestuur telt naast de voorzitter vier leden die elk zijn voorgedragen vanuit hun cluster. De 

tien leden zijn verdeeld over vier clusters: het cluster patiënten, het cluster zorgverleners / medici, 

het cluster zorgverleners / andere disciplines en het cluster onderzoekers en educatoren. Het 

bestuur komt zo’n 5 keer per jaar bijeen.  

 

De NDF telt twee vaste adviescommissies die het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren.  

De adviescommissie Zorgstandaard en richtlijnen adviseert over de (door)ontwikkeling van de NDF 

Zorgstandaard. De commissie bevordert daarnaast dat de standaard uitwerking krijgt in een 

compleet en dekkend stelsel van richtlijnen voor diabeteszorg. Deze richtlijnen beslaan alle 

terreinen die de lidorganisaties van de NDF vertegenwoordigen: medisch, verpleegkundig, voeding 

en dieet, voorlichting en educatie. 

 

De vaste adviescommissie Opinie en kennis adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd ten 

aanzien van vakinhoudelijke kwesties waarover de federatie geacht wordt een opinie te hebben. 

Vaak is dit gerelateerd aan het formuleren van een standpunt of een reactie van de federatie ten 

aanzien van im- of expliciete vragen en kwesties die van buiten worden aangedragen, door 

bijvoorbeeld de politiek, (semi-)overheids- en maatschappelijke instanties, media, industrie, 

verzekeraars, en voor zover die betrekking hebben op vakinhoudelijke kwesties. 

 

http://www.diabetesfederatie.nl/nederlandse-diabetes-federatie/organisatie
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De NDF heeft twee keer per jaar een Algemene Ledenvergadering (ALV) waarin de leden, 

buitengewone leden en bedrijfsleden participeren. De voorzitter NDF zit de ALV voor.   

 

NDF Bureau  

Het NDF bureau is de werkorganisatie van de NDF. Met een directeur aan het hoofd, die samen met 

de voorzitter een belangrijk tandem vormt, bestaat het bureau verder uit communicatieadviseurs, 

projectleiders, beleidsmedewerkers en de secretaris beleid en bestuur (in totaal 6 fte, waarvan 

ongeveer de helft op projectbasis).   

 

Agenda voor de komende jaren 

De NDF ligt stevig op koers en kent veel, en langlopende projecten die gecontinueerd dienen te 

worden. De uitdagingen voor de organisatie in de komende jaren zijn divers en zijn gericht op:  

 

 Erkenning autoriteit: het bestaansrecht en de meerwaarde van de NDF zit in het 

multidisciplinaire draagvlak voor de verschillende kwaliteitsstandaarden. De NDF is daarmee 

essentieel voor wet- en regelgeving: van het ontwikkelen van kwaliteitsstandaarden tot 

implementatie in de praktijk. De positionering van de NDF als eigenaar van de zorgstandaard 

dient daarbij behouden te blijven; 

 

 Verhogen kwaliteit van zorg: de grootste uitdaging zit in het spanningsveld van verhogen van 

de kwaliteit van diabeteszorg in een omgeving die vijandig staat tegenover toename van 

kosten. Er zijn uitgesproken ideeën over hoe de zorg verbeterd kan worden 

(geïndividualiseerde zorg, lifestyle beïnvloeding, preventie) die ook passen bij de insteek van 

de overheid en verzekeraars (zelfmanagement en eigen regie), maar waar geen geld voor 

beschikbaar is; 

 

 Borgen van de financiële continuïteit: voor een organisatie als de NDF is onafhankelijkheid 

essentieel. Waar de federatie publiek-private samenwerking zeer wenselijk acht in het licht van 

doelgroepgerichte verbeteringen en innovaties, dient zij niet afhankelijk te raken van de 

industrie als financieringsbron. De NDF lobbyt voor structurele financiering (naast de inkomsten 

uit contributies) in de komende jaren om te komen tot een toekomstbestendig en onafhankelijk 

financieel model; 

 

 Verbeteren registratie: binnen de EU staat de diabetes zorg op nummer twee. De kwaliteit van 

zorg in Nederland is ongeëvenaard hoog (sterk gereguleerd en sterke adherentie aan de 

kwaliteitsstandaarden), maar een goede registratie ontbreekt nog. Dit staat onder meer een 

doorontwikkeling van richtlijnen en kwaliteitsstandaarden in de weg. De NDF is dan ook een 

warm pleitbezorger voor de totstandkoming en continuïteit van een dergelijke registratie, maar 

loopt tegen veel obstakels aan om de financiering ervan rond te krijgen. 
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 Vergroten zichtbaarheid: zowel intern (achterban) als in de buitenwereld. De NDF investeert 

veel in communicatie: met de brede en diverse achterban en binnen de veelheid aan 

ziektebeelden blijft communicatie een belangrijk aandachtspunt voor de organisatie.   

 

Profiel directeur NDF 

De directeur NDF vindt het een uitdaging visie en beleid te ontwikkelen, het bestuur te adviseren 

en op inspirerende wijze leiding te geven aan het bureau. Signaleert, volgt en interpreteert 

relevante ontwikkelingen die van belang zijn voor de NDF en maakt de vertaalslag voor de 

beleidsplannen en activiteiten binnen de organisatie. Zoekt actief de samenwerking met partijen, 

onderhoudt contacten met een groot aantal stakeholders, is zeer resultaatgericht en zorgt voor het 

aanboren van additionele financieringsbronnen.  

Verder voldoet de directeur aan de volgende randvoorwaarden:  

 Academisch werk- en denkniveau;  

 Gedegen kennis en ervaring binnen de zorg; 

 Organisatievermogen en kennis van bedrijfsvoering;  

 Kwaliteiten om zelfstandig contacten te onderhouden met een groot aantal stakeholders, zowel 

vanuit het oogpunt van profilering van de NDF als ter versterking van haar platform;  

 Uitstekende contactuele en communicatieve eigenschappen ter bevordering van de externe 

belangenbehartiging en politieke lobby, alsmede de samenwerking met diverse partijen;  

 Affiniteit, kennis en inzicht in de doelgroep van de NDF. 

 

Functieomschrijving Directeur NDF   

Beschrijving van de hoofdtaken 

1. Het zorgdragen voor de beleidsontwikkeling en vertegenwoordiging van de NDF 

 Draagt zorg voor de ontwikkeling van de visie en het (financieel, personeels- en kwaliteits-) 

beleid van de NDF, adviseert het bestuur bij de vaststelling van het beleid, formuleert en 

bewaakt mede de kerntaken van de federatie;  

 Stuurt op versterking van de platformfunctie van de federatie door onder andere 

inhoudelijke bijdragen aan de kwaliteitsverbetering van de diabeteszorg in Nederland te 

stimuleren;  

 Onderhoudt, ten behoeve van de financiële continuïteit van de federatie,  relaties met 

(potentiële) subsidieverstrekkers en draagt zorg voor het aanboren van additionele 

financieringsbronnen, onderhandelt binnen kaders over aanvullende budgetten voor 

lopende projecten; 

 Draagt zorg voor de externe belangenbehartiging en politieke lobby, vertegenwoordigt de 

organisatie in diverse commissies en overlegvormen, creëert draagvlak voor missie, visie 

en projecten van de federatie; 
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 Draagt zorg voor een goed samenspel en goede afstemming van taken en belangen tussen 

de federatie en individuele lidorganisaties; 

 Signaleert, volgt en interpreteert relevante ontwikkelingen m.b.t. de taakstelling van de 

organisatie, speelt hier op in en begeleidt/bevordert daarbij innovatieve activiteiten, 

passend bij de lange termijn doelstellingen van de NDF. 

 

2. Het zorgdragen voor het intern functioneren van de NDF 

 Zorgt voor het vaststellen en bewaken van de samenhang van alle interne beleidsgebieden 

binnen de federatie, met inachtneming van de bestuurlijke beleidskaders; 

 Geeft leiding aan de medewerkers van de NDF, controleert op hoofdlijnen de resultaten, 

zorgt voor de interne informatievoorziening en gestructureerd overleg; vervult daarbij de 

brugfunctie met het bestuur; 

 Legt verantwoording af aan het bestuur over het gevoerde beleid, de voortgang en 

ontwikkelingen binnen de organisatie, doet voorstellen op hoofdlijnen voor de inzet van 

gelden, draagt zorg voor een juist financieel-economisch beheer; 

 Bereidt de bestuursvergaderingen voor en levert tijdens de vergaderingen een inhoudelijke 

bijdrage. 

 

Arbeidsvoorwaarden 

De NDF biedt een uitdagende, zelfstandige functie binnen een kleine ambitieuze organisatie, waar 

professionaliteit, samenwerking en netwerken met de leden en allerlei andere relevante 

stakeholders hoog in het vaandel staan. Met een belangrijk doel: de beste kwaliteit van zorg voor 

de mens met diabetes.  

De functie is beschikbaar voor 24 uur per week. In eerste instantie wordt een jaarcontract 

aangeboden, met de intentie dit daarna te verlengen. De NDF hanteert eigen arbeidsvoorwaarden 

waarin goede regelingen zijn opgenomen. Het salaris ligt afhankelijk van opleiding en ervaring 

tussen de € 5.290 en € 6.575 bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband. 

 

Informatie 

Voor (inhoudelijke) informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Jos Houben van 

Crown Gillmore BV, bereikbaar via telefoonnummer 033 – 28 58 700 of via e-mail: 

mail@crowngillmore.nl   

 

Indien u na het lezen van de volledige informatie geïnteresseerd bent en meent te voldoen aan de 

gestelde eisen en verwachtingen, kunt u uw CV en motivatie sturen naar Crown Gillmore BV t.a.v. 

Hiske van der Velden: Hiske.vandervelden@crowngillmore.nl. Deze ontvangen wij graag uiterlijk 21 

maart a.s.  

mailto:mail@crowngillmore.nl
mailto:Hiske.vandervelden@crowngillmore.nl
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Bijlagen: I  Overzicht leden, buitengewone leden en bedrijfsleden  

II Planning 
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Bijlage I Overzicht leden, buitengewone leden en bedrijfsleden 
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Bijlage II: Planning     

Wat: Wie: Week: 

Benaderen potentieel geschikte en geïnteresseerde kandidaten  Crown Gillmore Vanaf week 10 

Inventariseren reacties mediawerving  Crown Gillmore Week 12 

Gesprekken potentieel geschikte en geïnteresseerde kandidaten 

te Woudenberg 

 Crown Gillmore 

 Kandidaten 

Vanaf eind week 14 / 15 

Ronde 1:  

 CV Presentatie kandidaten (ca. 6) (longlist) 

 Keuzebepaling max. 3 kandidaten voor 

kennismakingsgesprekken (shortlist) 

 

 Bestuur/Selectiecommissie  

 Crown Gillmore 

 

Week 16 

Ronde 2:  

 Kennismakingsgesprekken max. 3 potentieel geschikte 

kandidaten. (shortlist) 

 Evaluatie en keuzebepaling max. 2 benoembare kandidaten 

vervolgprocedure 

 

 Kandidaten 

 Bestuur/Selectiecommissie 

 Crown Gillmore   

Week 16 

Arbeidsvoorwaardengesprek  Vz Bestuur  

 Kandidaat 

Week 17 

Communicatie benoemde kandidaat   Nader te bepalen Week  

Benoeming   Nader te bepalen Week  

Aanstelling   Bestuur  Ca. 01.07.2017 

 

 

 


