Vacature: Voorzitter METC NedMec
Wij bieden
Een functie voor ca. 20 uur per week als Voorzitter van de “METC NedMec”. Deze Medisch
Ethische Toetsingscommissie (METC) bestaat sinds 1 januari 2022 en zal onderzoeken
beoordelen voor UMC Utrecht, Antoni van Leeuwenhoek en het Prinses Máxima Centrum en
is daarmee een METC met een aanzienlijk volume, drieonderzoekskamers, ruim 100
commissieleden, en een ondersteunende afdeling van ca. 15 medewerkers. Als voorzitter
bent u bezig met het professionaliseren van het toetsen van WMO-plichtig onderzoek in het
kader van de ECTR en het verder positioneren van de METC binnen Nederland en Europa,
mede in de rol van reporting of concerned member state.
Wij vragen
De voorzitter van de (gefuseerde) METC is een inspirerende, stimulerende persoon en heeft
een coachende stijl van leidinggeven. De voorzitter METC geeft op een proactieve en
transparante wijze invulling aan de rol en is in staat prioriteiten te stellen. Hij/zij heeft een
open, constructieve en tevens zakelijke houding in de relatie met de drie instellingen, met het
team METC en in relatie met in- en externe partners.
Functieomschrijving
De voorzitter is primair eindverantwoordelijk voor het toetsen van ingediende
onderzoeksvoorstellen aan de WMO en/of de ECTR. Hierbij wordt een belangrijke
coördinerende rol verwacht als de METC optreedt als reporting of concerned member state in
het kader van de ECTR. De voorzitter werkt daarbij nauw samen met de diverse
kamervoorzitters, en zit zelf ook regelmatig een kamer voor.
De voorzitter ondersteunt de visieontwikkeling en het maken van strategische keuzes voor
het METC in relatie tot de (inter)nationale ontwikkelingen op het gebied van toetsing van
onderzoek, bijvoorbeeld in het kader van de ECTR. Hij/zij doet dit door het verzorgen van
integraal advies over de Europese en nationale beleidsontwikkeling met betrekking tot het
medisch wetenschappelijke onderzoek.
De voorzitter brengt de visie van de drie aangesloten instellingen onder de aandacht bij de
Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) en andere betrokken instanties bij
klinisch onderzoek in Nederland. Hij/zij maakt de verbinding tussen het medisch
wetenschappelijk onderzoek en andere onderdelen binnen en buiten de organisatie, mede
om te zorgen dat de METC over voldoende expertise beschikt. Op grond van deze interne en
externe contacten signaleert en onderzoekt hij/zij ontwikkelingen, kansen en bedreigingen.
Hij/zij initieert het opstellen van nieuwe beleidsvoorstellen met betrekking tot het medisch
wetenschappelijk onderzoek in het kader van toetsing en houdt zich bezig met externe
zichtbaarheid en positionering van de drie instellingen. Hij/zij brengt effectief overleg tot
stand en realiseert samenwerking en betrokkenheid. De voorzitter onderhoudt contacten met

de commissieleden, de portefeuillehouders van de Raden van Bestuur en het
wetenschappelijk secretariaat.

Afdelingsinformatie: Toetsing Onderzoek
De voorzitter van de METC kan rekenen op ondersteuning door de afdeling Toetsing
onderzoek, die onder leiding staat van de Manager Toetsing onderzoek. De afdeling Toetsing
Onderzoek ondersteunt als secretariaat de commissies METC en TCBio/IRB bij de toetsing
van onderzoeksdossiers conform wet- en regelgeving. Bij de afdeling werken ambtelijk
secretarissen, procedure-coördinatoren, een administratief medewerker en een secretaresse.
Het secretariaat is ca 15 medewerkers groot.
Functie-eisen
U denkt en werkt op academisch niveau en u bent gepromoveerd, bij voorkeur op het gebied
van klinisch onderzoek. U heeft daarbij ervaring als triallist en u heeft een brede en
diepgaande kennis van gezondheidsorganisaties en van het beoordelen van medisch
wetenschappelijk onderzoek. U voldoet aan de eisen die de CCMO stelt voor een lid-arts van
een METC. Lidmaatschap van een METC of andere functie in Nederland in het speelveld van
gnmo strekt tot aanbeveling.
U heeft affiniteit en competenties om op innovatieve wijze sturing te geven aan op
verandering gerichte organisatieontwikkelingsprocessen en u kunt omgaan met verschillende
belangen. Daarbij bent u in staat om de invloed en gevolgen van uw eigen beslissingen,
adviezen of activiteiten op andere onderdelen van de organisatie te onderkennen.
U heeft uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden en daarnaast goed ontwikkelde
onderhandelingsvaardigheden. U bent in staat om op een constructieve en motiverende
wijze de synergie in belangen van professionals en organisatie te bewerkstelligen in het
belang van de drie aangesloten instellingen waarbij voor WMO-plichtig onderzoek geldt dat
dit zich juist t.o.v. de WMO-kaders verhoudt.
Wij bieden
Een positie voor 16 – 20 uur per week in eerste instantie voor twee jaar, met de intentie deze
te verlengen. Het bruto maandsalaris is afhankelijk van ervaring en achtergrond, FWG 80 of
AMS inschaling. Het Prinses Máxima Centrum werkt volgens de collectieve arbeidsovereenkomst 'cao algemene ziekenhuizen'
Interesse?
Voor meer informatie over de functie kun je terecht Prof. Dr. C.M Zwaan, voorzitter a.i van de
“METC NedMec”. U kunt hiervoor contact opnemen met Jeanny Born of Monique Schnater op
088-9726250. De sluitingstermijn voor deze vacature is 7 februari 2022.

