VACATURE TOETSINGSCOMMISSIE (HER)ACCREDITERING HDS
EN DIPLOMERING KANDIDAATTRIAGIST
De toetsingscommissie(her)accreditering huisartsendienstenstructuur (HDS) en diplomering
kandidaattriagist heeft een vacature voor een onafhankelijke voorzitter. De vacature is ontstaan
omdat de maximale benoemingstermijn van de huidige onafhankelijk voorzitter binnenkort is
afgelopen.
De toetsingscommissie beoordeelt of een HDS op de juiste wijze kandidaattriagisten opleidt, in
voldoende mate de vakbekwaamheid van kandidaattriagisten beoordeelt en dit voldoende
documenteert. Op basis hiervan beslist de commissie of een HDS wordt geaccrediteerd en dus
kandidaattriagisten mag opleiden en kan voordragen voor diplomering. De toetsingscommissie
beoordeelt de HDS in opdracht van InEen.
De toetsingscommissie bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste negen leden en wordt
voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter. De overige leden van de toetsingscommissie zijn
werkzaam bij of gelieerd aan leden van InEen. De commissie heeft een evenwichtige
samenstelling, waarin verschillende disciplines werkzaam bij huisartsenposten van een HDS zijn
vertegenwoordigd. Voor elke zetel met specifieke deskundigheid worden ten minste twee leden
benoemd.
FUNCTIE-EISEN
Als onafhankelijk voorzitter is er geen directe of indirecte relatie met huisartsenposten. Je hebt
aantoonbare ervaring met en kennis over opleiden in het algemeen en specifiek het accrediteren
van opleidingen. De rol van voorzitter past je goed. Je houdt overzicht op het totaal en over
relevante ontwikkelingen. Je bent de gesprekspartner voor inhoudelijk overleg met Calibris
Advies en InEen en werkt in nauwe samenwerking met de leden van de toetsingscommissie. Je
bent als voorzitter zowel de penvoerder als ook sparringpartner bij alle activiteiten van de
toetsingscommissie.
Benoeming op voordracht van de toetsingscommissie vindt plaats door InEen, voor een periode
van vier jaar. Herbenoeming is eenmaal mogelijk.
VERGOEDING
De inschatting van de werkbelasting voor de werkzaamheden die verband houden met het
lidmaatschap van de commissie is:
– circa 6 uur per diplomeringsronde (driemaal per jaar) in Bunnik;
– circa 12 uur per (her)accreditatie van een huisartsenpost (aantal per jaar is variabel)
Het voorzitterschap wordt gehonoreerd op basis van een uurloon van €90,-- en reiskosten op
basis van à € 0,19 per kilometer.
INLICHTINGEN
Voor inlichtingen over de procedure en algemene informatie over de commissie kunt u contact
opnemen met Carola Wind, coördinator triage bij Calibris Advies (c.wind@calibrisadvies).
PROCEDURE
Belangstellenden kunnen hun sollicitatie met cv binnen vier weken na publicatie van deze
vacature richten aan: info@ineen.nl.
Plaatsingsdatum: 15 augustus 2019

