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1. Organisatie 

 
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 kan de zorgverlener bij DOKh terecht voor de onafhankelijke 
klachtenfunctionaris. Sinds 1 januari 2017 is DOKh erkend Geschilleninstantie voor (huis)artsenzorg.  
 
De organisatiestructuur van DOKh kent een duaal karakter. Inhoudelijke kennis en logistieke 
ondersteuning zijn in alle geledingen van de organisatie aan elkaar gekoppeld. Zo ook binnen de Raad 
van Bestuur. Dit zorgt ervoor dat wat bedacht wordt, concreet wordt gemaakt en bij de betreffende 
doelgroep terecht komt.  Dit is tevens de kracht van de organisatie. 
 
DOKh is op zoek naar een nieuwe medisch inhoudelijk directeur die in nauwe samenwerking met de 
al zittende algemeen directeur doorgaat op de ingeslagen weg, alert inspeelt op actuele 
ontwikkelingen en zich proactief en initiërend toont binnen het netwerk van huisartsen in het 
bijzonder en de eerstelijn in het algemeen. 
 
2. Functie 

 
De medisch directeur en de algemeen directeur vormen de  Raad van Bestuur. En zijn derhalve 
eindverantwoordelijk voor de organisatie. Beide voeren de statutaire titel van Directeur. De 
directeuren nemen voor elkaar waar en zijn gehouden elkaar volledig te informeren over hun 
werkzaamheden.  
 
Taken 
De medisch directeur is, belast met alle activiteiten die betrekking hebben op de medisch-
inhoudelijke aangelegenheden en dienstverlening van DOKh aan huisartsen en andere eerstelijns 
zorgverleners en hun praktijkmedewerkers in het werkgebied van de organisatie. De medisch 
directeur toont zich initiërend en proactief ten aanzien van de ontwikkelingen binnen de eerstelijns 
zorg.  
 
Speerpunten voor de medisch directeur: 
• Overleg met en input geven aan de staf, plaatselijk coördinatoren en 
 bureaumedewerkers aangaande inhoudelijke zaken op het gebied van 
 deskundigheidsbevordering en kwaliteit; 
• Leiding geven aan de plaatselijk coördinatoren; 
• Realiseren van de beleidsdoelstellingen van DOKh die zien op dit aandachtsgebied; 
• Extern optreden namens DOKh in zaken die gericht zijn op dit aandachtsgebied.  
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De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor:  
• Het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid en de strategie van DOKh; 
• Jaarlijks opstellen van de begroting, het beleidsplan en het jaarverslag.; 
• Inventarisatie en beheersing van de risico’s verbonden aan de activiteiten van DOKh; 
• Draagt zorg voor de financiële zaken en verslaggeving van DOKh; 
• Vertegenwoordigt DOKh richting derden; 
• Draagt er zorg voor dat er gehandeld wordt in overeenstemming met toepasselijke wet- en 
 regelgeving en de statuten en reglementen van DOKh; 
• Zorgt er voor dat de uitvoering van het beleid strookt met de vastgestelde en 
 goedgekeurde begroting en beleidsplannen en -uitgangspunten; 
• Het inspelen op nieuwe ontwikkelingen, creëren van kansen in de competitieve wereld van 
 nascholen; 

•  Oog en oor zijn voor de doelgroepen; hun doelstellingen overbrengen 
 naar het bureau van DOKh; 

•  Is verantwoordelijk voor het initiëren en bevorderen van samenwerking met andere 
 organisaties binnen de eerstelijn. 

 
De algemeen directeur is belast met het dagelijks leiding geven aan alle activiteiten die de 
bedrijfsvoering binnen de Stichting betreffen en derhalve ondersteunend en faciliterend zijn aan het 
primaire proces. Tot dit aandachtsgebied behoort onder meer: Personeelszaken, ICT en Financiën 
 
3. Profiel  

 

• Praktiserende huisarts, bij voorkeur binnen het werkgebied van DOKh. 

• Ondernemend en proactief. 

• In staat om in te spelen op landelijke ontwikkelingen. 

• Affiniteit met nascholing. 

• Visie op kwaliteit en deze kunnen uitdragen. 

• Bestuurlijke en organisatorische ervaring en kwaliteiten. 

• Teamplayer met coachende kwaliteiten. 

• Financieel onderlegd is een pré. 

• Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling. 

• Affiniteit met de gehele eerstelijns zorg. 
 
4. Aanbod  

 
Medisch inhoudelijke boegbeeldfunctie voor ondernemende, praktiserende huisarts. Veelzijdige 
parttime functie voor 8-16 uur per week (flexibel in te delen) in boeiende en continu op de externe 
ontwikkelingen inspelende organisatie. Jaarcontract met de intentie om dit bij goed functioneren om 
te zetten in een vaste aanstelling. Goede inwerkperiode en overdracht door de huidige medisch 
directeur.  
Salaris fulltime per maand: € 7.300 bruto 
Zie www.dokh.nl  voor meer informatie over de organisatie.  
 
 
 
 
 
 

http://www.dokh.nl/
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5. Procedure en planning 

 
De responstermijn loopt tot en met 1 juli 2019.  
 
De gesprekken met kandidaten staan gepland voor september. Het ligt in de lijn der verwachting om 
de procedure medio oktober af te ronden. 
 
DOKh toetst aan het slot van de procedure het beeld dat gedurende de gesprekken is ontstaan bij 
een aantal referenten. De kandidaat wordt hierin gekend. Een assessment center kan onderdeel 
uitmaken van de procedure.  
 
 
6. Informatie en sollicitatie  

 
Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Hetty Cox, 06-53602631, of José 
Lentz-Peters, 072-5279100. 
 
Uw brief met curriculum vitae ontvangen wij graag vóór 1 juli 2019, t.a.v. José Lentz-Peters, bij 
voorkeur per e-mail: jlentz@dokh.nl 
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