
 

 

Wie zijn wij? 
DOKh organiseert nascholingen voor zorgverleners in de eerstelijn. Op verschillende locaties in 
Noord-Holland en in de rest van het land. DOKh heeft de bevoegdheid accreditatie toe te kennen aan 
nascholingsactiviteiten voor huisartsen, doktersassistenten en praktijkondersteuners (POH-S). 
 
DOKh biedt ondersteuning voor het bevorderen van kwaliteit door middel van scholingen en 
projecten. In het kader van de WKKGZ kunt u bij DOKh terecht voor de onafhankelijke 
klachtenfunctionaris. Sinds 1 januari 2017 is DOKh erkend Geschilleninstantie voor (huis)artsenzorg. 
 
Besturingsmodel 
Stichting DOKh heeft een besturingsmodel met een Raad van Toezicht en een Raad van Bestuur.  
De dagelijkse leiding is in handen van de twee leden van de Raad van Bestuur. 
 
Vacature lid Raad van Toezicht  
De Raad van Toezicht bestaat in principe uit 5 personen. Wegens het verstrijken van de 
zittingstermijn van een van de leden zijn wij op zoek naar een nieuw lid. Van kandidaten verwachten 
wij kennis van én affiniteit met de gezondheidszorg en de eerstelijn in het bijzonder.  
Zijn/haar deskundigheid en ervaring liggen op het gebied van strategische oriëntatie, het 
krachtenveld en laatste ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Affiniteit met scholing is van belang. 
Het organogram en het uitgebreide functieprofiel vindt u op de volgende pagina’s. 
 
Informatie of solliciteren 
Meer informatie over DOKh vindt u hier. Voor vragen kunt u contact opnemen met José Lentz-Peters, 
algemeen directeur/bestuurder DOKh, 072-5279100. 
Heeft u belangstelling voor deze functie en voldoet u aan het profiel? Dan ontvangen wij uw 
reactie met curriculum vitae graag vóór 15 april 2018 per email aan Esther Luinge: eluinge@dokh.nl 
 
Het uitgebreide profiel, het organogram van DOKh, het reglement voor de Raad van Toezicht, de 
statuten en het jaarverslag 2016 kunt u downloaden van onze site. 
 
De Raad van Toezicht nodigt derden graag uit ons te attenderen op geschikte kandidaten. 
 
Procedure 
De gesprekken tussen Raad van Toezicht en de geselecteerde kandidaten zullen gepland worden aan 
het begin van het 2e kwartaal 2018. 
 

DOKh zoekt lid Raad van Toezicht  
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Profiel Raad van Toezicht 
 
De Raad van Toezicht heeft statutaire taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. 
 
De belangrijkste taken van de Raad van Toezicht zijn: het geven van advies en het houden van 
toezicht op de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken van de stichting, onder meer 
inhoudende toezicht op:  
 

- De realisatie van de doelstellingen; 
- De strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de stichting; 
- De opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen; 
- De naleving van wet- en regelgeving. 
- De financiële verslaglegging door de stichting; 

 
 
Profiel: 

- Affiniteit met de doelstelling van de stichting; 
- Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring; 
- Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en onafhankelijke opstelling; 
- Affiniteit met en op de hoogte zijn van ontwikkelingen binnen de eerstelijns 

gezondheidszorg; 
- Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de 

stichting stellen; 
- Gelet op de samenstelling van de Raad van Toezicht gaat de voorkeur uit naar een persoon 

die de belangen van de doktersassistent behartigt. 
 
 
 


