
Clinical Research Manager  

bij BOOG Study Center, het faciliterende bureau van de Borstkanker Onderzoek Groep (BOOG) 

Wat is vereist? 

Academisch werk- en denkniveau in (bio) medische richting,  
ervaring in oncologie en/of promotie is een pré 
Actuele kennis van klinisch wetenschappelijk onderzoek zoals GCP, regelgeving en klinische 
onderzoeksprocessen 
Minimaal 5 jaar ervaring in het opzetten en uitvoeren van klinisch onderzoek 
Aantoonbaar financieel inzicht en ervaring met budgetteren 
Ruime ervaring met projectmatig werken 
Ervaring met aanvragen en verantwoorden van subsidies 
Goede contactuele en sociale vaardigheden 
Goede beheersing van Nederlands en Engelse taal zowel schriftelijk als mondeling 
 

Wat krijg je? 

€ 3.225 - € 4.682 bruto p/m (FWG 60 o.b.v. 36 u week). Inschaling afhankelijk van opleiding 
en ervaring 
Vakantie- en eindejaarstoeslag 
Primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden conform Cao Ziekenhuizen  
144 vakantie-uren en 57 PLB-uren (o.b.v. 36 u week) 
Een aanstelling bij Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) met detachering aan het BOOG 
Study Center, startend met een jaarcontract met intentie tot verlenging  
Reiskostenvergoeding  
Scholingsmogelijkheden intern, extern en toegang tot GoodHabitz 

 
Wat doe je? 
 
 

  



Vacature 
 
Als Clinical Research Manager bij de BOOG ben je klinisch onderzoek aan het ontwikkelen samen met 
onderzoekers. Dit onderzoek ondersteun je in de ruimste zin van het woord. Het is belangrijk dat je 
proactief bent en een gelijkwaardige gesprekspartner bent voor onderzoekers. 
Je begeleidt en neemt deel aan indicatie-specifieke werkgroepen, je helpt mee met het ontwikkelen 
van studieprotocollen en studie gerelateerde documenten en procedures.  Je vult de onderzoekers 
uit de ziekenhuizen bij uitstek aan op organisatorische en financiële aspecten tijdens de opzet en 
uitvoering van klinisch onderzoek. Je coördineert en stimuleert de ontwikkeling van trials en bewaakt 
deze vanaf de uitvoerings- tot en met de evaluatiefase.  
Acquisitie bij en samenwerking met farmaceutische bedrijven is een belangrijk onderdeel van de 
functie. Je denkt na over het ontwikkelen van strategisch beleid en de visie van de BOOG. Je zet je 
daarna in om het beleid zowel intern als extern uit te dragen en te bewaken. 
 
 
Als jij het leuk vindt om een belangrijke schakel te zijn in borstkankeronderzoek en dat samen wilt 
doen met een klein, betrokken en creatief team dan is dit de baan voor jou! 
 

 

Werken bij BOOG 

BOOG is een onderzoeksgroep die als primaire doel heeft om de behandeling, kwaliteit van leven en 

de overleving van de borstkankerpatiënt te verbeteren. 

Bij BOOG Study Center werken we met zeven medewerkers en vormen we een betrokken team. We 

werken in een faciliterende, professionele organisatie. We vinden het belangrijk dat we elkaar 

aanvullen en elkaars capaciteiten gebruiken. We zijn ook creatief bijvoorbeeld met organiseren van 

gezamenlijke momenten tijdens een werkdag in deze coronatijd. We hielden een boswandeling met 

picknick op 1,5 m afstand maar ook vakinhoudelijk door een virtuele wandeling te organiseren waar 

we met stellingen een gezamenlijk onderwerp uitdiepten. Er zijn mogelijkheden om je eigen 

initiatieven vorm te geven. 

De missie van BOOG Study Center is werken aan het verbeteren van de zorg voor 

borstkankerpatiënten. Dit doen wij door wetenschappelijk patiëntgebonden onderzoek op te zetten 

en uit te voeren dat de dagelijkse diagnostiek of behandeling van borstkankerpatiënten kan 

verbeteren. 

 

Over BOOG  

De Borstkanker Onderzoek Groep (BOOG) is de onderzoeksgroep in Nederland die zich ten doel stelt 

al het klinisch onderzoek betreffende borstkanker in Nederland te initiëren, te bevorderen, af te 

stemmen en te faciliteren met het primaire doel de behandeling, kwaliteit van leven en overleving 

van de borstkankerpatiënt te verbeteren. De wijze waarop de BOOG dit doet, is het opzetten en 

uitvoeren van breed gedragen (inter)nationale klinische studies waarbij ook gebruik gemaakt wordt 

van translationeel onderzoek. De BOOG werkt mee aan de verbetering van de infrastructuur voor 

onderzoek in de samenwerkende ziekenhuizen met als doel zoveel mogelijk patiënten te laten 

participeren.  



Binnen het BOOG-netwerk nemen alle ziekenhuizen en academische centra in Nederland deel met de 

daaraan verbonden onderzoekers. Daarnaast maken farmaceutische bedrijven, (inter)nationale 

onderzoeksgroepen en patiëntenorganisaties deel uit van het BOOG-netwerk. Het BOOG Study 

Center is het faciliterende bureau van de BOOG en fungeert als centraal aanspreekpunt. 

Solliciteren  

Je sollicitatie (motivatiebrief + cv) kun je insturen naar secretariaat@boogstudycenter.nl voor 15 

september.  Stuur deze documenten s.v.p. in pdf-formaat, met je naam in de titels van de 

documenten en vermelding van ‘Vacature’ in het onderwerpveld.  

Voor vragen of aanvullende informatie mag gemaild worden naar dr. A. Elise van Leeuwen-Stok, 

directeur, via e.vanleeuwen@boogstudycenter.nl.  

Prescreening op social media kan onderdeel zijn van deze procedure.  

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

mailto:secretariaat@boogstudycenter.nl

