
Vacature: Voorzitter Raad van Commissarissen
De multidisciplinaire eerstelijns regio-organisatie ‘Stichting Amstelland Zorg’ is volop in 
ontwikkeling. Vanwege een bestuurlijke transformatie en transitie van een stichting naar 
een coöperatie zijn wij op zoek naar een voorzitter Raad van Commissarissen met 
achtergrond in de zorg. 

 
De regio 
De multidisciplinaire samenwerking binnen de eerste lijn, in de regio Amstelland, komt 
samen in Amstelland Zorg. Amstelland Zorg is een regionale organisatie die samen met 9 
wijksamenwerkingsverbanden, kortweg WSV’s, en verschillende monodisciplinaire 
verenigingen werkt op de beleidsterreinen: ouderen, GGZ, preventie, chronische zorg/
ketenzorg, positieve gezondheid, digitalisering, kwaliteit en arbeidsmarkt. Wij doen dit 
voor de gemeenten Amstelveen, Aalsmeer, Ouderkerk a/d Amstel en Uithoorn. Het gaat 
hierbij om 155.000 ingeschreven patiënten. 

Wij vertegenwoordigen en maken samenwerkingsafspraken met de zorg- en 
welzijnspartijen op regionaal niveau op de eerder genoemde beleidsterreinen. Daarnaast 
ontwikkelen we samen met de WSV’s en monodisciplinaire verenigingen zorg inhoudelijke 
ontwikkelprogramma’s. 

 
De toekomst 
De multidisciplinaire eerstelijns regio-organisatie ‘Stichting Amstelland Zorg’ is zoals 
eerder al vermeld volop in ontwikkeling. Door middel van een bestuurlijke transformatie 
en transitie van een stichting naar een coöperatie willen we meer/betere inspraak vanuit 
de achterban borgen in de governance. De coöperatie is van, vóór en dóór de leden. 
Hierin wordt samengewerkt om de gedeelde belangen van de leden te dienen: het 
versterken van de eerstelijns zorgverlening en de multidisciplinaire samenwerking. 

 
De uitdagingen die wij hebben zijn; 

Het verder versterken van de positie en rol van de eerstelijns zorg:

- Verder versterken van de regionale samenwerking en de rol en positie van de 1e lijn 
hierin. 

- Verdere ondersteuning aan de wijksamenwerkingsverbanden 

- Verder professionaliseren van de organisatie 

- Versterken van de positie ten opzichte van gemeentes, verzekeraars en andere 
organisaties die invloed hebben op het zorglandschap. 
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Effectueren van de regionale programma’s

- Met samenwerkingspartners de zorg verder ontwikkelen 

- Veranderingen vanuit de programma’s effectueren 

- Speciale aandacht voor ontwikkeling van digitalisering 

Door ontwikkelen van de kracht van de coöperatie

- Ontwikkelen van een krachtige samenwerking tussen bestuurder, ALV en RvC 

- Verdere dialoog over de samenwerking tussen wijk en regio 

- Positionering ten opzichte van de Huisartsenpost (HAP) en de spoedzorg 

- Van elkaar blijven leren en verder ontwikkelen tot een sterke coöperatie waarin de 
zorgprofessional zijn stem niet verliest. 

De raad van commissarissen

Coöperatie Amstelland Zorg kent een coöperatief bestuursmodel met een algemene 
ledenvergadering (ALV), een raad van commissarissen en een éénkoppige raad van 
bestuur. De ALV wordt gevormd door de constituerende monodisciplinaire verenigingen. 
De bestuurder is integraal verantwoordelijk voor het totaal te voeren en gevoerde beleid 
en legt verantwoording af aan de RvC en de ALV. 

Het bestuursmodel is nog in ontwikkeling. Er zal een wijkraad worden ingesteld voor de 
verbinding met de WSV’s. De wijkraad adviseert de bestuurder onder andere over te 
ontwikkelen zorgprogramma’s. De invulling van de medezeggenschap is een ontwikkel 
vraagstuk voor de regio-organisatie. Een belangrijke opgave voor de RvC in deze eerste 
periode is het – in samenspraak met de bestuurder en de voorzitter van de ALV - goed 
inregelen van de governance in lijn met de Governance code Zorg en het samenspel met 
de bestuurder. 

De Raad van Commissarissen bestaat uit drie leden, die voldoen aan de 
onafhankelijkheidseisen zoals benoemd in de WtZA. Deze personen zijn niet direct actief 
in de besturen van de leden. 
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Algemene rol RVC

De raad van commissarissen fungeert samen met de ALV als werkgever van de 
bestuurder en draagt verantwoordelijkheid voor een goed functionerende bestuurder. De 
commissarissen houden toezicht op het beleid van de bestuurder en op de algemene 
gang van zaken in de coöperatie en de met haar verbonden organisatie(s) door: 

- Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de raad van bestuur en optreden als 
klankbord 

- Het nemen van statutair toegewezen beslissingen, zoals belangrijke strategische, 
organisatie, investerings- en performance beslissingen. 

- Onafhankelijk toezicht op de algemene gang van zaken en ‘goed bestuur’ 

- Ziet erop toe, dat Amstelland Zorg invulling geeft aan haar maatschappelijke opgave, 
zorgt voor financiële continuïteit en integer en transparant handelt. 

- De RvC heeft regulier tenminste 2x per jaar een overleg met de bestuurder en regulier 
1x per jaar contact met de overige gremia, zoals de ALV, de wijkraad, de medisch 
adviesraad en het patiënten panel.

Wij zoeken een voorzitter RvC met het profiel;

- Conceptueel en analytisch denkvermogen. U bent in staat om een oordeel te vormen 
over door het bestuur voorgelegde onderwerpen en om de strategie en het beleid van 
de instelling te toetsen; 

- Je hebt een kritische, nieuwsgierige en onafhankelijke geest met algemene 
bestuurlijke en toezichthoudende kwaliteiten en ervaring; 

- Je hebt het vermogen de balans te vinden tussen betrokkenheid en afstand, proces 
en inhoud, tussen inspireren en controleren; 

- Je bent integer en heeft een adequaat verantwoordelijkheidsgevoel; 

- Je beschikt u over een relevant maatschappelijk en professioneel netwerk; 

- Je bent een teamspeler en bereid om andere leden waar nodig te ondersteunen en te 
vervangen. 

- Je onderschrijft de Governance Code Zorg en handelt naar de nieuwe ontwikkelingen 
op het gebied van toezicht houden. 

- Je hebt een brede kijk op of onze regio, voor zowel de wijk als het regio perspectief. 

- De voorzitter is een bestuurder met zorgprofiel en ervaren toezichthouder 

- Weet in rust en in verbinding de organisatie-ontwikkeling te sturen en mede vorm te 
geven. 
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- Bouwt aan een ervaren RvC en een samenwerking tussen RvC, bestuurder en ALV. 

- Is toegankelijk, heeft sterke sociale vaardigheden, sensitiviteit ten aanzien van 
onderlinge verhoudingen 

- Heeft oog voor kwaliteit van zorg 

- Passend bij de cultuur van het kleinschalige karakter van deze coöperatie 

- Maatschappelijke overview: Heeft een goed beeld van de ontwikkelingen en de 
uitdagingen voor de zorg en maatschappij in brede zin; 

- Kan inhoudelijk bijdragen aan vraagstukken over verregaande samenwerkingen, 
integratievraagstukken met betrekking tot spoedzorg, positionering huisartsenzorg in 
relatie tot VVT, complexe doelgroepen, expat zorg e.d. 

- Ervaring in het complexe en interessante speelveld van de eerstelijns zorg is een pré. 

- Aangezien het een startende RvC betreft is in de opstartfase flexibiliteit in de inzet 
gewenst 

Honorering

De honorering van de leden van de Raad van Commissarissen vindt plaats conform de 
vigerende adviesregeling van de NVTZ. De honorering wordt vermeld in de jaarrekening. 
De door de voorzitter en de leden van de Raad van Commissarissen ten behoeve van de 
coöperatie gemaakte onkosten zullen aan hen worden vergoed.

Meer informatie

Als je belangstelling hebt voor deze vacature dan zien we graag uiterlijk 31 maart 2023 je 
CV en begeleidende brief tegemoet. Deze kan gestuurd aan admin@amstellandzorg.nl. 

Mocht je vragen hebben over de vacature? Neem dan contact op met Petra Kok, office 
manager op 06-10166188. 
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