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De directeur legt rechtstreeks verantwoording af aan het bestuur en draagt in belangrijke mate 

bij aan de koers van KIMO. De directeur is belast met de voorbereiding en uitoefening van besluiten 
van het bestuur, draagt  van KIMO en 

heeft de coördinatie over de dagelijkse gang van zaken binnen de Vereniging KIMO.  

 

 
De directeur is belast met de voorbereiding en uitvoering van het beleid en de activiteiten van de 

Vereniging. De directeur is bevoegd daarvoor alle noodzakelijke handelingen te verrichten. De 

directeur volgt daarbij het door het bestuur vastgestelde beleid op en is aan het bestuur 
verantwoording verschuldigd ter zake van de aan hem bij of krachtens de statuten opgedragen 

taken en bevoegdheden, evenals het Reglement Bestuur en Directie van 18 januari 2017. 

Naast het uitvoeren van directietaken is de directeur verantwoordelijk voor het managen van alle 

strategisch en inhoudelijk relevante projecten.    

 

 
1) Beleidsontwikkeling en uitvoering 

 Is bij visie- en beleidsontwikkeling adviserend en ondersteunend aan het bestuur en stelt 

daarmee het bestuur in staat de Vereniging te besturen en strategische keuzes te maken,  

 Draagt zorg voor de goedkeuringsbesluiten van de Raad van Toezicht en de ALV  

 Stelt het jaarplan en de (meerjaren)begroting op, binnen de kaders van het 
meerjarenbeleidsplan, en legt die ter goedkeuring voor aan het bestuur en de ALV. 

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

richtlijnontwikkeling, zoekt naar mogelijkheden en kansen voor de vereniging en anticipeert 

op eventuele bedreigingen. 

 Is actief in het uitdragen van de inhoudelijke visie omtrent kwaliteit van mondzorg en het 

creëren van draagvlak voor de producten en diensten van KIMO. 
 Is eindverantwoordelijk voor de aansturing van de medewerkers en experts die werkzaam 

zijn in opdracht van KIMO. 

 

2) Aansturen en inrichten van het richtlijnenapparaat 
 Draagt in overleg met de Richtlijn Advies Commissie (RAC) en het bestuur zorg voor het 

samenstellen van Richtlijn Ontwikkel C . 

 Onderhoudt actief n de RAR, evenals de brede 

Stakeholdersraad. 
 Bereidt adviesaanvragen voor de RAC voor. 

 Is eindverantwoordelijk voor de voortgang van de , overlegt hierover met de ROC-

voorzitters en permanente EBRO-commissies. Stuurt bij waar nodig en legt 

verantwoording af aan relevante externe stakeholders. 

 Draagt in samenspraak met de ROC-voorzitters zorg voor het ontwikkelen, het inzetten 

en het borgen  van het EBRO-instrumentarium. 
 Draagt zorg voor een te formuleren beleid met betrekking tot de instromende richtlijn-

producten en onderhoudt contacten daarover met de betreffende wetenschappelijke 

verenigingen.  

 Exploreert wegen om tot een goede samenwerking te komen met ONT en NVM 

Mondhygiënisten. 

 Draagt zorg voor, in nauwe samenwerking met het bestuur, de verdere uitwerking van de 
plannen om vóór 2019 te komen tot een structurele financiering van de Vereniging KIMO 

per 2020. 
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3) Ondersteunen van en afleggen van verantwoording aan het bestuur 
 Legt verantwoording af aan het bestuur over het gevoerde beleid en de voortgang en 

ontwikkelingen binnen de Vereniging, voert hierover periodiek overleg. 

 Doet aan het bestuur voorstellen voor de inzet van middelen, draagt zorg voor een effectief 

financieel-economisch beheer en legt periodiek financiële verantwoording af. 

 
 De directeur onderhoudt contacten op individueel- en groepsniveau in relatie tot de 

projecten en/of dossiers met ALV en RvT, accountant, evenals met contactpersonen met 

verschillende belangen bij overheid, adviesorganen, koepel- en branche organisaties, 
beroeps- en wetenschappelijke verenigingen. 

 De directeur draagt zorg voor de vertaling van strategische doelstellingen van het bestuur 

naar de verschillende bedrijfsprocessen, het functioneren van het bureau, de realisatie van 

 

 Geeft direct leiding aan het bureau, draagt zorg voor specifieke afstemming met de 

bureaumedewerkers voor de structurele werkverdeling. Controleert op hoofdlijnen en 
stuurt bij. 

 Vervult de werkgevers-/ c.q. opdrachtgeversrol ten aanzien van alle personen verbonden 

aan de Vereniging. 

 Draagt zorg voor adequate samenwerking met andere organisaties in het brede 

mondzorgdomein, de aangesloten leden en met relevante (landelijke) organisaties in de 

zorg zoals het Zorginstituut, patiëntenverenigingen, zorgverzekeraars en kwaliteits-
instituten in aanpalende sectoren 

 Onderhoudt de relatie en eerste contacten met de subsidieverstrekker.  

 Maakt met het bestuur afspraken over wanneer de directeur en wanneer het bestuur de 

externe vertegenwoordiging voor haar rekening neemt.  

 Onderhoud strategische samenwerking met andere landelijke richtlijnorganisaties en 

relevante stakeholders bij EBRO 

 

 
 Analytisch vermogen, flexibel en organisatiesensitief 

 Strategisch, (verenigings)bestuurlijke ervaring in een dynamische omgeving met diverse 
belangen 

 Communicatief, verbindend, netwerkend 

 Besluitvaardig en resultaatgericht 

 Doorzetter, lef, vermogen om vol te houden 

 
 Academisch werk- en denkniveau.  

 Affiniteit met kwaliteitsvraagstukken, bij voorkeur in de (mond)zorg. 

 Minimaal enkele jaren werkervaring in een eindverantwoordelijke functie. 

 Affiniteit met en enige inhoudelijke kennis van EBRO richtlijnontwikkeling (WO), 
implementatie en kwaliteit. 

 Ervaring op het gebied van projectmanagement  

 Organisatorisch en charismatisch. 


