Overstijg je graag eens de dagelijkse problemen van jouw praktijk?
Droom je ’s nachts over de toekomst van de Gentse huisartsgeneeskunde?
Zegt jouw omgeving vaak dat je daadkrachtig bent?
Dan ben jij misschien een geschikte kandidaat om in de raad van bestuur te zetelen!
Op 8 mei kiezen de leden van de HVG immers een nieuw bestuur op de algemene vergadering.

Wat doet de raad van bestuur?
-

De RvB stippelt het beleid van de HVG uit
Volgt de samenwerking met andere eerstelijnspartners op
Volgt de samenwerking met de 2e en 3e lijn op
Vertegenwoordigt de Gentse huisartsen naar de lokale, Vlaamse en federale instanties
Stuurt het personeel van de HVG aan
Is verantwoordelijk voor het financieel plaatje van de HVG

Is dat veel werk?
-

Om de 14 dagen een bestuursvergadering (max. 2u – tijdstip in samenspraak nieuw bestuur)
Opvolgen van de thema’s die jou werden toegewezen
Ad hoc overleg naargelang interesse

Krijg ik ervoor iets in de plaats?
-

De HVG voorziet een bestuursvergoeding van 3.000 euro/jaar
Permanentievergoedingen voor weekend-achterwachten1.

HVG zoekt hiervoor artsen die
1

Geëngageerd zijn
Communicatief zijn
Goed in team kunnen werken
Helikopterzicht kunnen ontwikkelen
Interesse in gezondheidszorg op meso- en macroniveau

De wachtverantwoordelijke is het aanspreekpunt voor problemen tijdens de weekendwacht. Je bent steeds
samen met een ander bestuurslid van achterwacht voor noodgevallen bvb. opvorderingen ihkv rampenplan. Je
bent hiervoor telefonisch bereikbaar en je blijft binnen een straal van 2u rijden van Gent.

Interesse?
Je kan al je vragen kwijt of meteen je kandidaat stellen via fleur.simillion@hvg.be of 09/335 24 84.
Graag eens proeven van de RvB? Bij interesse kan je eenmalig een bestuursvergadering meevolgen
vooraleer je beslist of je al dan niet jouw kandidatuur indient.
Uiterste datum van kandidatuurstelling is 20/3/2019. De kandidaat-bestuursleden worden bekend
gemaakt via de uitnodigingen voor de algemene vergadering. Stemming op de algemene vergadering
verloopt anoniem.

