
  
 

Het Erfocentrum is het Nationaal informatiecentrum erfelijkheid.  

De ontwikkelingen op het vlak van genetica en gezondheid gaan erg snel.  

Wij streven er naar dat iedereen zijn of haar eigen, goed geïnformeerde keuzes kan maken rond 

erfelijkheid en gezondheid. En dat met name algemeen publiek en patiënten, maar ook 

zorgprofessionals, media, politici en beleidsmakers zich door onze onafhankelijke voorlichting een 

gefundeerde mening kunnen vormen over de mogelijkheden en grenzen binnen de genetica. 

Wij bieden onafhankelijke, op wetenschap gebaseerde voorlichting door middel van websites, films, 

keuzehulpen, brochures en een vraagbaak (de Erfomail). Onze grootste website Erfelijkheid.nl heeft 

ruim 1,3 miljoen bezoekers per jaar. Daarnaast ondersteunen we zorgprofessionals  met e-learnings 

en informatieve websites.  

 

Ons werk wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en 

door de afdelingen Klinische Genetica van de academische ziekenhuizen. Daarnaast werken we in 

opdracht van andere organisaties en fondsen.  

 

In verband met het vertrek van de huidige directeur is het bestuur van de stichting Erfocentrum op 

zoek naar een:  

Directeur (24 à 32 uur) 

De directeur:  

 

 Vertegenwoordigt het Erfocentrum naar buiten en laat zich daarbij leiden door de missie, 

onze onafhankelijke positie en onze kerntaak publieksvoorlichting;  

 Werkt vanuit wederzijdse belangen samen met overheidsorganisaties, patiëntenorganisaties, 

ziekenhuizen, universiteiten en kennisinstituten;   

 Verzamelt signalen in het veld en vertaalt deze in kansen voor acquisitie en fondsenwerving, 

met oog voor de positie van het Erfocentrum en haar stakeholders; 

 Houdt het totaaloverzicht over de verschillende geldstromen en projecten van het team; 

 Stuurt projectleiders op coachende wijze aan;  

 Is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering, financiën, administratie en personeelszaken 

 Onderhoudt contact met het bestuur. 

 

Functie-vereisten:   

 

 Achtergrond in en/of affiniteit met de zorg (een medisch-biologisch profiel is een pré); 

 Affiniteit met en/of kennis van genetica; 

 Affiniteit met en/of kennis van publieksvoorlichting;  

 Ervaring met lobbyen, acquisitie en/of fondsenwerving; 

 Kan samen met het team relaties onderhouden en uitbouwen; 

 Een relevant netwerk is een pré; 



 Sensitiviteit voor signalen extern en intern;  

 Ervaring met leiding geven aan professionals;  

 Strategisch inzicht; sterke analytische vaardigheden; houdt goed overzicht; 

 Verbindende persoonlijkheid en communicatief sterk 

 Academisch denk- en werkniveau 

 

Wij bieden: 

- Een uitdagende baan op landelijk niveau 

- Een werkgebied dat zich razendsnel ontwikkelt 

- Een zelfstandig en hecht team van professionals 

- Goede arbeidsvoorwaarden (salariëring schaal 14 BBRA) 

 

U kunt uw motivatie en cv uiterlijk 20 maart sturen naar het bestuur van het Erfocentrum, e-mail 

r.lamara@erfocentrum.nl.  

De eerste gesprekken vinden plaats op 11 en 12 april, de tweede ronde op 19 april.  

 

Voor vragen kunt u bellen met drs. Anne-Marie de Ruiter, projectleider bij het Erfocentrum (tel. 06-

22933073) of mailen naar de voorzitter van het bestuur, prof. dr. Carla Hollak 

(c.e.hollak@amsterdamumc.nl ) 
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