Vacature Bestuurssecretaris (20-24 uur)
ROHWN, Sassenheim
Sassenheim, 15 juni 2020

Organisatie
De Regionale Organisatie van Huisartsen West-Nederland (ROHWN) is een zorggroep waarbij het
merendeel van de huisartsenpraktijken in de regio West-Nederland is aangesloten. De coöperatie
heeft als doel de chronische zorg in de regio te coördineren en de huisartsen en collegazorgverleners inhoudelijk en praktisch te ondersteunen. Hiermee verbeteren we de kwaliteit van de
geleverde chronische zorg.
Daarnaast biedt ROHWN ondersteuning bij de vorming van multidisciplinaire
wijksamenwerkingsverbanden (WSV), evenals bij de uitvoering van activiteiten en projecten. Ook
verleent ROHWN diensten aan haar leden om de niet-zorg gerelateerde werkbelasting zoveel
mogelijk te beperken. Deze taken zijn belegd in de Stichting ©aliber, een dochterorganisatie van de
ROHWN.
De beleidsinhoudelijke ontwikkelingen in de zorg en de strategische ontwikkelingen in de regio
maken dat ROHWN volop in beweging is. Dit brengt een toename van bestuurlijke vraagstukken met
zich mee. Ook gezien de toenemende eisen op het gebied van governance is besloten een
bestuurssecretaris (20-24 uur per week) aan te stellen.
De functie
De bestuurssecretaris is een nieuwe functie binnen ROHWN en heeft een adviserende,
coördinerende en verbindende rol binnen de organisatie. Tot de taken en verantwoordelijkheden
van de bestuurssecretaris behoren:
* Ondersteuning van besluitvormingsprocessen
De bestuurssecretaris adviseert en ondersteunt het bestuur, Raad van Toezicht en het
directieoverleg (de interne stakeholders) met betrekking tot bestuurlijke en strategische
vraagstukken en beleidsontwikkeling.
* Ondersteuning van het bestuur
De bestuurssecretaris is de rechterhand van het bestuur op het gebied van (bestuurlijke)
besluitvormingsprocessen, good governance en compliance. Het doel is dat het bestuur zich kan
richten op het besturen van de organisatie doordat de bestuurssecretaris bestuurders ontzorgt met
professionele raad en daad.
* Ambtelijk secretaris van de Raad van Toezicht
De bestuurssecretaris fungeert tevens als ambtelijk secretaris van de Raad van Toezicht. Hij/zij
organiseert de randvoorwaarden voor een goede uitvoering van de toezichthoudende rol en heeft
richting de Raad van Toezicht een adviserende rol aangaande corporate governance.

* Vraagbaak
De bestuurssecretaris is de vraagbaak voor ROHWN-bestuurders, toezichthouders, directeur
kwaliteit en Innovatie, management en medewerkers in de kantoororganisatie en licht de
besluitvorming toe.
Profiel
De ideale bestuurssecretaris die we zoeken, beschikt over:
* Kennis
Je hebt kennis op het niveau van een academische opleiding, bijvoorbeeld Rechten, Business
Administration of BMG. Je beschikt over een dito werk- en denkniveau, ruime ervaring in een
vergelijkbare positie en in een complexe werkomgeving.
* Zelfstandigheid
Je bent als bestuurssecretaris resultaatverantwoordelijk voor de bij de functie horende taken. Deze
verantwoordelijkheid betekent dat je zelfstandig bent in de uitvoering, ontwikkeling en
optimalisering van de functie.
* Sociale vaardigheden
Belangrijke competenties als bestuurssecretaris zijn onder meer tact, kunnen luisteren en
belangstelling en overtuigingskracht tonen bij het adviseren van interne en externe stakeholders. Je
beschikt over zelf reflecterend vermogen, staat open voor feedback en bent een netwerker pur sang.
* Verantwoordelijkheidsgevoel
Je behandelt vertrouwelijke informatie op een prudente wijze. Je presteert goed onder tijdsdruk en
gaat professioneel om met mogelijke weerstanden of tegengestelde belangen.
* Uitdrukkingsvaardigheid
Voor de vele in- en externe contacten op verschillende niveaus beschik je over een uitstekende
mondelinge uitdrukkingsvaardigheid. Jouw schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is eveneens
uitstekend, onder meer voor het opstellen van documenten ten behoeve van
besluitvormingsprocessen.
Wat wij bieden
ROHWN biedt de kandidaat vooralsnog een arbeidsovereenkomst met de duur van 1 jaar, conform
de cao Huisartsenzorg. Inschaling vindt plaats op basis van kennis, ervaring en opleidingsniveau.
Procedure
De vacature wordt gelijktijdig in- en extern gepubliceerd. Bij gelijke geschiktheid genieten interne
kandidaten de voorkeur.
Solliciteren en meer informatie
Spreekt deze vacature jou aan? We ontvangen jouw sollicitatie inclusief CV graag via
karreman@rohwn.nl onder vermelding van ‘Bestuurssecretaris’. U kunt uw sollicitatie tot 1 juli 2020
indienen. Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Algemeen
Bestuurder Hans Brehler, via brehler@rohwn.nl of 06-20056490.

