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Voorzitter Concilium 

Koepel Artsen Maatschappij + Gezondheid (KAMG)  
5-10 uur per maand 

 
De KAMG zoekt een onafhankelijke voorzitter van het Concilium 

Het Concilium KAMG (Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid) draagt zorg voor een 
samenhangende, kwalitatief hoogstaande en maatschappelijk relevante aanpak voor het 
opleiden en (her)registreren van alle artsen M+G in Nederland, inclusief de KNMG profielen 
die lid zijn van de KAMG. Daarbij streeft het Concilium naar een coherent, onderscheidend 
beroepsprofiel voor de arts M+G, maar heeft tegelijkertijd bijzondere aandacht voor de 
inclusiviteit van de verschillende differentiaties die onderdeel uitmaken van de beroepsgroep. 
Deze schijnbare tegenstrijdigheid vergt van de leden van het Concilium dat zij tegelijkertijd 
oog hebben voor de gehele puzzel en de afzonderlijke puzzelstukken, zowel die van henzelf 
als die van de andere leden. Vanuit deze doelstelling adviseert het Concilium het bestuur 
van de KAMG gevraagd en ongevraagd, ontwikkelt het plannen, legt deze voor ter 
beoordeling, goedkeuring en uitvoering, brengt nieuwe ontwikkelingen onder de aandacht en 
komt met voorstellen voor verbeteringen. Het Concilium vergadert minimaal 5x per jaar 
plenair. 
 
Het Algemeen Bestuur van de KAMG benoemt de voorzitter van het Concilium voor een 
periode van vier jaar met mogelijkheid van een verlenging van vier jaar. De voorzitter heeft 
geen bijzondere bevoegdheden en is een primus inter pares.  
 
Wie ben jij?  
De voorzitter van het Concilium KAMG: 

+ Heeft sterke affiniteit met het werkgebied en het sociale karakter van de arts M+G en 
tegelijkertijd de capaciteit ‘boven de partijen’ te staan, zonder een uitgesproken eigen 
voorkeur voor richting en uitkomsten; 

+ Heeft sterke competenties op het gebied van bindende kracht en 
procesvaardigheden (het leiden van vergaderingen en ontwikkelprocessen). Is een 
goede luisteraar en in staat grote lijnen te herkennen, benoemen en samen te vatten; 

+ Heeft een pragmatische, oplossingsgerichte en constructieve wijze van werken en 
voorzitten; 

+ Werkt samen met de leden van het Concilium en zet de leden ‘aan het werk’.  
+ Zet zichzelf niet op de voorgrond en positioneert zichzelf niet als expert. 

 
Wat verwachten wij van jou? 

+ Een ervaren technisch voorzitter met academische opleiding en aantoonbare ervaring 
in de zorg, bij voorkeur in de medisch vervolgopleiding. 

+ Relevante werkervaring op bestuurlijk niveau 	
+ Leiderschapskwaliteiten 	
+ Gemiddeld 5-10 uur per maand beschikbaar	
+ Bereid deze functie minimaal 4 jaar te vervullen 	
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Wat kun je van ons verwachten?   
KAMG biedt een uitdagende en inhoudelijk interessante bestuursfunctie met toegang tot een 
landelijk netwerk binnen de gezondheidszorg. Er is ondersteuning door een professioneel 
bureau. In overleg zal een financiële regeling op maat worden getroffen, waarbij de functie 
deels bezoldigd is.  
 
Geïnteresseerd? 
Stuur dan vóór 31 december 2022 een motivatiebrief met cv naar bureau@kamg.nl ter 
attentie van de benoemingsadviescommissie, o.v.v. ‘vacature voorzitter Concilium’. De 
eerste sollicitatie ronde is in januari 2023. 
 
Als je meer informatie wil over deze vacature, bel of mail dan met een van de leden van de 
benoemingsadviescommissie: Marthein Gaasbeek Janzen h.mgaasbeekjanzen@freeler.nl; 
Carola Hegger c.hegger@Rotterdam.nl; Susan Marks susanymarks@gmail.com 
 
Meer informatie over KAMG vind je op www.kamg.nl. Ook kun je ons volgen op LinkedIn en 
Twitter. 

 
  
 
 
 


