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Profiel bestuurslid RHZ 
 

RHZ 

De huisartsen van de regio Maastricht en Heuvelland zijn georganiseerd in de vereniging Regionale 
HuisartsenZorg (RHZ). Het doel is om goede zorg (24 uur per dag en 7 dagen per week) voor de 
patiënten in deze regio, nu en in de toekomst, te kunnen garanderen. Om dit te realiseren werkt de 
RHZ nauw samen met andere partijen binnen de gezondheidszorg, zoals onder andere het 
ziekenhuis, thuiszorg, verpleeghuizen, fysiotherapeuten, diëtisten, verloskundigen en apothekers. 

Vacature  

Het bestuur van RHZ bestaat uit 3 huisartsen.  

Momenteel zijn er twee vacatures voor het bestuur van RHZ. 

Functieprofiel penningmeester 

- Functie inhoudelijk: 

o Financiële afhandeling 

o Vereniging vertegenwoordigen zonder eigen belang 

o Opstellen beleidsstukken 

o Uitdragen visie RHZ 

- Kenmerken/Kwaliteiten: 

o Financieel inzicht 

o Waarborgen collectiviteit 

o Sturing geven aan 

o Goed kunnen luisteren 

o Algemeen belang dienen 

o Voeling met achterban 

- Tijdsinvestering: 

o Wekelijks bestuursvergaderingen bijwonen op dinsdagen van 16.00 – 17.30 uur 

o Maandelijks bestuursgroepvoorzitters vergaderingen bijwonen op dinsdagen van 

16.00 – 18.00 uur 

o 1-2 BAC bijeenkomsten bijwonen per x maanden 

o ALV bijwonen 2x per jaar 

o Overleg met financiële administratie 2x per jaar  

- Arbeidsvoorwaarden: 

o Vacatiegelden 

o Scholingen bespreekbaar 
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Functieprofiel algemeen bestuurslid 

- Functie inhoudelijk: 

o Vereniging vertegenwoordigen zonder eigen belang 

o Opstellen beleidsstukken 

o Uitdragen visie RHZ 

- Kenmerken/Kwaliteiten: 

o Waarborgen collectiviteit 

o Sturing geven aan 

o Goed kunnen luisteren 

o Algemeen belang dienen 

o Voeling met achterban 

- Tijdsinvestering: 

o Wekelijks bestuursvergaderingen bijwonen op dinsdagen van 16.00 – 17.30 uur 

o Maandelijks bestuursgroepvoorzitters vergaderingen bijwonen op dinsdagen van 

16.00 – 18.00 uur 

o 1-2 BAC bijeenkomsten bijwonen per x maanden 

o ALV bijwonen 2x per jaar 

- Arbeidsvoorwaarden: 

o Vacatiegelden 

o Scholingen bespreekbaar 

 

Heb je interesse?? neem contact op met Thea van der Waart, bestuursvoorzitter via  

vanderwaart@huisartsenmaastrichtoost.nl of 06 – 20241399. 
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