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Raad van Advies 24 juni 2021                                               Bijlage bij agendapunt 2 

 
 

 

Opvolging en overdracht taken voorzitter Dopingautoriteit 

[Informatie/kennismaking] 

 

 

Selectie en benoeming 

Per 1 september 2021 vertrekt de huidige voorzitter bij de Dopingautoriteit. Dat voornemen 

is ruim van tevoren bekend gemaakt, zodat er ook ruim voldoende tijd was om de 

selectieprocedure voor te bereiden en uit te voeren. 

 

De voorzitter wordt benoemd door de Minister voor Medische Zorg en Sport, op voordracht 

van NOC*NSF. Dit is een bijzondere structuur (vastgelegd in de Wuab) die ook om een 

bijzondere procedure vraagt. 

 

Er is besloten tot een procedure die aanving op 1 februari 2021, en die zal eindigen met de 

start van de nieuwe voorzitter (zie pagina 3. voor de procedure). Tevens is er een 

functieprofiel opgesteld (zie bijlage). 

 

Namens de Dopingautoriteit nam hoofd Educatiezitting in de sollicitatiecommissie. De 

huidige voorzitter heeft uitdrukkelijk afstand gehouden van het proces onder het motto ‘gij 

zult niet over uw graf regeren’. 

 

Het geplande proces is geheel volgens planning doorlopen, zij het dat er door 

omstandigheden enkele weken vertraging zijn opgetreden. Die vertraging heeft echter geen 

invloed op de benoemingsdatum (zijnde 1 september 2021). 

 

Onderdeel van het proces waren o.a. een ‘draagvlakgesprek’ met een delegatie van het 

personeel en een ‘klikgesprek’ met de voorzitter van de Raad van Advies. Een beoogd 

‘klikgesprek’ met de Minister is vervangen door een (nog te voeren) kennismakingsgesprek. 

Het hele proces heeft geresulteerd in selectie en voordracht van Vincent Egbers. De nieuwe 

voorzitter heeft jarenlang in de strategische top van de Koninklijke Marechaussee gewerkt, 

en hij heeft dus een uitdrukkelijk andere achtergrond dan uw huidige voorzitter […] 

Daarnaast heeft de nieuwe voorzitter functies op het gebied van veiligheid bij KNVB en 

UEFA. Wegens de benoeming als voorzitter van de Dopingautoriteit zullen deze functies 

worden neergelegd. 

 

Op vrijdag 4 juni werd aan het einde van de middag de benoeming openbaar gemaakt. 

Enkele uren daarvoor zijn de medewerkers van de Dopingautoriteit per e-mail geïnformeerd. 

 

 

Overdracht taken 

Na afronding van de laatste stappen in het proces […] maar nog vóór de openbaarmaking, 

heeft de huidige voorzitter contact opgenomen met zijn opvolger om de overdracht van 

taken en verantwoordelijkheden te bespreken en te regelen.  

 

Dat heeft geresulteerd in een lang en plezierig gesprek. Tijdens dit gesprek zijn diverse 

lopende zaken kort doorgenomen, met bijzondere nadruk op onderwerpen die momenteel 

van bijzonder strategisch belang zijn (zoals de systeemdiscussie, zie agendapunt 8.b). 



2 
 

Aansluitend is een kort bezoek aan het kantoor van de Dopingautoriteit gebracht, en is 

kennisgemaakt met de op dat moment aanwezige collega’s. 

 

Afgesproken is dat de nieuwe voorzitter zich al vóór indiensttreding nader zal oriënteren op 

het voorzitterschap. In dat kader zal hij al (digitaal) aanwezig zijn bij deze Raad van 

Advies-vergadering, en zal hij op een later moment ook aanschuiven bij een of meer 

bijeenkomsten van de Bestuurstafel en het Case Management-overleg. 

 

Ook worden kennismakingsgesprekken gearrangeerd bij NOC*NSF (en mogelijk zal dat ook 

bij VWS gebeuren). 

 

De huidige voorzitter heeft zich uitdrukkelijk bereid verklaard om ook verder bij te dragen  

aan de overdracht, en dat zal ongetwijfeld vorm krijgen. Voor het overige is de COO belast 

met het regelen van de praktische overdracht, en met het inwerken van de nieuwe 

voorzitter na zijn indiensttreding. 

 

Van 1 september 2021 tot 1 maart 2022 blijft uw huidige voorzitter nog in dienst van de 

Dopingautoriteit, maar dan in de functie van ‘adviseur’ met een taakomvang van 2 uur per 

week. Deze regeling is getroffen om gedurende een half jaar nog een formele band tussen 

de huidige voorzitter en zijn opvolger te creëren. De overeen gekomen taakomvang is 

uiteraard een fictie, en het initiatief tot eventueel overleg zal geheel bij de nieuwe voorzitter 

liggen. 

 

Bij indiensttreding zal de nieuwe voorzitter een overdrachtsdossier aantreffen met daarin 

enkele korte notities en bijbehorende kerndocumenten die een vlotte start moeten 

bevorderen. 

 

Ik stel voor dat de Raad van Advies en de nieuwe voorzitter aan het begin van de 

vergadering enige tijd vrijmaken om kennis te maken. 

 

 

Herman Ram 

8 juni 2021 
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Tijd Stap 

Week 1-5 februari Publiceren van vacature 

Week 22-26 februari Bundelen reacties en delen met 
sollicitatiecommissie door de ABD 

Week 1-5 maart Shortlistbespreking en voorbereiden op 
sollicitatiegesprekken door 
sollicitatiecommissie 

Tussen 8 en 26 maart Sollicitatiegesprekken 

Week 29 maart-2 april Overleg sollicitatiecommissie over twee 
voorkeurskandidaten 

Tussen 5 en 16 april Gesprekken met twee voorkeurskandidaten 
met vertegenwoordigers van NOC*NSF 

Uiterlijk 16 april NOC*NSF geeft advies aan sollicitatiecommissie 

Week 19-23 april Overleg sollicitatiecommissie om 
voorkeurskandidaat te benoemen. 

Week 26-30 april Draagvlakgesprek met voorkeurskandidaat met 
medewerkers Dopingautoriteit 

Week 26-30 april Klikgesprek voorkeurskandidaat met de 
voorzitter van de raad van advies van de 
Dopingautoriteit 

Uiterlijk 7 mei Formele voordracht van voorkeurskandidaat 
van NOC*NSF bij de plaatsvervangend 
secretaris-generaal van VWS. 

Uiterlijk 14 mei Afronden voorbereidingen integriteitscheck: in 
kaart brengen eventuele (onverenigbare) 
nevenfuncties, dopingverleden of mogelijk 
ander laakbaar gedrag wat een goede 
uitvoering van de functie in de weg staat. 

Week 17-21 mei Arbeidsvoorwaardengesprek. In dit gesprek 
wordt de integriteitscheck mondeling afgerond. 

Voor 1 juni Klikgesprek voorkeurskandidaat met de 
minister voor Medische Zorg en Sport 

Voor 1 juni In het geval er een opzegtermijn van 3 
maanden is dient de nieuwe voorzitter voor 1 
juni zijn of haar arbeidsovereenkomst op te 
zeggen. 

Voor 1 september Benoemingsbesluit in orde maken 

Voor 1 september Bekendmaken nieuwe voorzitter via 
mediakanalen Dopingautoriteit, NOC*NSF en 
Rijksoverheid? 

1 september Start nieuwe voorzitter 
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Bijlage: vacaturetekst 

 

Voorzitter Dopingautoriteit 

Vacaturenummer:  
Naam organisatie: Dopingautoriteit 
Salarisschaal: 17 
Publicatiedatum:  
Sluitingsdatum vacature: 

Over de Dopingautoriteit 
De Dopingautoriteit is een in Capelle aan den IJssel gevestigd zelfstandig bestuursorgaan (zbo) met 

eigen rechtspersoonlijkheid dat valt onder de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De 

missie van de Dopingautoriteit is het realiseren van dopingvrije sport in Nederland. Om dit te 

bewerkstelligen voert de Dopingautoriteit de volgende in de Wet uitvoering antidopingbeleid (Wuab) 

vastgelegde wettelijke taken uit: het bestrijden van doping in de sport, het uitvoeren van het 

dopingcontroleproces, het verzamelen en onderzoeken van informatie over mogelijke overtredingen 

van een dopingreglement en het geven van voorlichting over doping. De Dopingautoriteit is door de 

Rijksoverheid aangewezen als de Nationale Anti-Doping Organisatie (NADO) van Nederland. In 

Nederland is het antidopingbeleid een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de georganiseerde sport 

(NOC*NSF en de sportbonden) en de overheid (het Ministerie van VWS). Dit wordt bevestigd in de 

positionering van de Dopingautoriteit als een zbo dat bekostigd wordt door zowel het Ministerie van 

VWS als de georganiseerde sport. 

In verband met het vertrek van de huidige voorzitter per 1 september 2021 is de Dopingautoriteit op 

zoek naar een nieuwe voorzitter. 

Interne organisatie 
De Dopingautoriteit kent één bestuurder, de voorzitter. De voorzitter is belast met het bestuur van de 

Dopingautoriteit, zorgt voor een eigentijds personeelsbeleid, en geeft leiding aan de medewerkers van 

de Dopingautoriteit. Ook draagt de voorzitter zorg voor de uitvoering van de wettelijke taken, voor de 

kwaliteit van deze uitvoering en voor de duurzame bedrijfsvoering van de Dopingautoriteit. Daarnaast 

richt de voorzitter zich op het ontwikkelen en bewaken van algemene beleidslijnen ten aanzien van de 

uitvoering van haar wettelijke taken, en op de externe vertegenwoordiging van het zbo, nationaal en 

internationaal. Verder geeft de voorzitter als gesprekspartner van de minister advies over doping 

gerelateerde zaken. 

De Dopingautoriteit bestaat uit vier afdelingen: Educatie, Handhaving & Opsporing, Juridische Zaken 

en Ondersteuning. Elke afdeling heeft een afdelingshoofd en een plaatsvervangend afdelingshoofd. De 

voorzitter en de afdelingshoofden vormen gezamenlijk de bestuurstafel. De bestuurstafel adviseert de 

voorzitter, en deze neemt de adviezen mee in zijn of haar besluiten. In totaal werken er op het 

kantoor in Capelle aan den IJssel 22 medewerkers waaronder de voorzitter. Daarnaast zijn er nog 16 

dopingcontroleurs werkzaam bij de Dopingautoriteit.  

De staf van de Dopingautoriteit wordt gekenmerkt door een gemiddeld hoog opleidingsniveau, een 

sterk ontwikkeld ethisch bewustzijn een gemiddeld zeer lange en intensieve betrokkenheid bij het 

antidopingbeleid. 

De Dopingautoriteit kent ook een Raad van Advies, welke momenteel uit vijf personen bestaat. De 
Raad van Advies heeft als taak het bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren. Tot slot maken een 
aantal commissies onderdeel uit van de Dopingautoriteit: een Dispensatiecommissie voor het 
uitvoeren van de taken voor het Geneesmiddelen Dispensatie Sporter-systeem, een Beroepscommissie 
GDS, een Commissie Naleving Dopingsancties, en een Beroepscommissie Naleving Dopingsancties. 
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Opgave 

De Dopingautoriteit is een organisatie die, met haar voorgangers meegerekend, al meer dan 30 jaar 

bestaat. In die jaren heeft de Dopingautoriteit zich ontwikkeld tot een sterke en gezaghebbende 

organisatie met veel (specialistische) kennis en expertise over het antidopingbeleid. Het is het streven 

van de Dopingautoriteit deze positie te consolideren en waar mogelijk verder uit te breiden. 

Tegelijkertijd is het zo dat de Dopingautoriteit als publiekrechtelijk zbo pas sinds 1 januari 2019 

bestaat. In de huidige vorm is de Dopingautoriteit dus nog een redelijk jonge organisatie die volop in 

ontwikkeling is. Versterking en vernieuwing van de organisatie als zbo zijn om die reden de komende 

jaren belangrijke speerpunten voor de Dopingautoriteit. 

Vanaf 1 januari 2019 vormen de Wuab en de Kaderwet zbo’s samen de basis voor het bestaan van de 

organisatie, waarbij de Dopingautoriteit zelfstandig is waar het de uitvoering van de wettelijke taken 

betreft, maar waarbij tegelijkertijd sprake is van een grote mate van verbondenheid met het 

sportbeleid in Nederland en de overheid in zijn algemeenheid. De relatie met sport en overheid is 

bepalend voor de mate waarin de organisatie de geformuleerde doelen zal bereiken. Voor een 

succesvol antidopingbeleid is het dus van belang dat actief wordt samengewerkt met sporters, 

NOC*NSF, ministerie van VWS, kennisinstituten, opsporingsinstanties en internationale partners.  

Het antidopingbeleid is mondiaal en komt ook tot stand door (internationale) consultatie waarbij vele 

partijen betrokken zijn. Een belangrijke rol is hierbij weggelegd voor het in 1999 opgerichte Wereld 

Anti-Doping Agentschap (WADA). WADA is coördinator en toezichthouder van het mondiale 

antidopingbeleid. Mede door de relatief korte periode waarin er actief antidopingbeleid wordt gevoerd 

is dit beleid constant in beweging, waardoor het voor de Dopingautoriteit (en de voorzitter) essentieel 

is dat de Dopingautoriteit nauw betrokken blijft bij de ontwikkeling van het mondiale beleid, zodat 

hierop invloed uitgeoefend kan blijven worden. 

De plannen en ambities voor de aankomende jaren zijn uitgewerkt in het meerjarenbeleidsplan 2020-

2022 van de Dopingautoriteit. Zie verder ook www.dopingautoriteit.nl  

Profiel voorzitter Dopingautoriteit 
U heeft ervaring op directie- en/of bestuursniveau. Bij voorkeur heeft u een bewezen trackrecord in de 

antidopingwereld en/of de sportwereld. U weet wat er leeft en speelt op het gebied van sport en 

dopingbestrijding en u heeft hier ook affiniteit mee. Een relevant (internationaal) netwerk in deze 

wereld is daarbij een pré. 

U bent een sterke en onafhankelijke leider die de belangen van een schone sport met verve behartigt, 

ook in het geval er sprake is van tegengestelde belangen. Tegelijkertijd zoekt u actief verbinding met 

de medewerkers en de verschillende partners van de Dopingautoriteit (zoals sporters, ministerie van 

VWS, NOC*NSF, internationale antidopingorganisaties en opsporingsinstanties) om zo gezamenlijk 

doping in de sport te bestrijden. 

Daar de Dopingautoriteit veel samenwerkt met verschillende overheidsorganisaties en publieke 

organisaties is het van wezenlijk belang dat u zich bewust bent van deze politiek-bestuurlijke 

omgeving en u zich succesvol weet te manoeuvreren in dit speelveld. 

U bent gedreven en u beschikt over een sterk ontwikkeld moreel kompas waarmee u als het geweten 

van de Dopingautoriteit fungeert. U handelt bewust, oprecht en integer en bent van onbesproken 

gedrag. 

Gezien de internationale omgeving waarin de Dopingautoriteit opereert is voldoende kennis van in 

ieder geval de Engelse taal van belang, alsmede het effectief kunnen opereren in internationale 

netwerken. 

Functie-eisen 
 

 U heeft ervaring in leidinggeven aan complexe organisaties. 

 U bent onafhankelijk ten opzichte van politiek, overheid en burgers. 

http://www.dopingautoriteit.nl/
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 U bent een verbinder die op empathische wijze samenwerking tussen veel verschillende 

partijen tot stand kan brengen. U heeft oog voor de verschillende posities en belangen en 

probeert deze waar mogelijk te verbinden. 

 U beschikt over veelzijdig communicatief vermogen waarmee u het beleid van de 

Dopingautoriteit naar buiten toe helder en consistent uit kunt dragen, ook richting media. 

 U voelt verwantschap met de sport en het antidopingbeleid en u neemt (op den duur) een 

gezaghebbende inhoudelijke positie in binnen deze wereld. De bereidheid om u grondig te 

verdiepen in alle aspecten van het vak zijn hierbij essentieel. 

 U heeft inzicht in de organisatie en het functioneren van het openbaar bestuur en u beschikt 

daarbij over politiek-bestuurlijke sensitiviteit. 

 U handelt evenwichtig en zorgvuldig. 

 
 
Benoeming  
De voorzitter wordt door de minister van VWS benoemd, op voordracht van NOC*NSF.   

In de sollicitatiecommissie zullen zowel vertegenwoordigers van het ministerie van VWS, NOC*NSF als 

de Dopingautoriteit zitting nemen. 
De ambtstermijn is vier jaar, en kan eenmaal worden verlengd met vier jaar door herbenoeming.  
Een integriteitsscreening behoort tot de procedure. 
 
Bijzonderheden  

Het rijk investeert bij voortduring in de kwaliteit van het bestuur en het management; een 
evenwichtige samenstelling van het bestuur draagt daaraan bij en om deze reden wordt vrouwen 
nadrukkelijk verzocht te solliciteren.  
De Algemene Bestuursdienst (ABD) ondersteunt de werving en selectie voor deze functie.  
 
Aanstelling en salaris  
Wij bieden een voltijdaanstelling aan. Het salaris is gerelateerd aan schaal 17 BBRA. 

 
Solliciteren  
Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.  
Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer naar:  

E-mailadres  
 
Meer informatie over de vacature en de sollicitatieprocedure 

Over de vacature 
Dhr. H. Ram 
Voorzitter Dopingautoriteit 
Telefoonnummer:  
 
Over de sollicitatieprocedure 

Bij Bureau ABD 
telefoon:  
e-mail:  
 

 

 

 

 


