
Gezocht: een arts (m/v) voor het algemeen bestuur van de Johannes Wier Stichting 
 
De Johannes Wier Stichting (JWS), een onafhankelijke mensenrechtenorganisatie van en voor 
professionals in de zorg, stelt zich ten doel de bevordering én naleving van mensenrechten in de zorg 
op de agenda te plaatsen en te houden. Het recht op een zo goed mogelijke gezondheid van een 
ieder vormt daarbij het uitgangspunt voor de activiteiten van de stichting.  Activiteiten van JWS zijn 
o.m.: verstrekken van onafhankelijke informatie over gezondheidszorg en mensenrechten aan 
medische professionals, het organiseren van bijeenkomsten over actuele kwesties en ethische 
dilemma’s, zoals de toegankelijkheid van de zorg en het medisch beroepsgeheim. Waar nodig 
verzamelt JWS getuigenissen over misstanden in de zorg en kaart die aan. 
 
De stichting wordt sinds haar oprichting in 1986 vrijwel volledig gefinancierd door donaties, 
schenkingen en legaten en is afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Het secretariaat van de 
stichting is gevestigd in Amsterdam. 
 
Het bestuur van de stichting zoekt op korte termijn een nieuw bestuurslid. Het betreft een 
onbezoldigde functie. Vergaderingen en bijeenkomsten van JWS vinden plaats in het Amnestyhuis te 
Amsterdam. 
 
Profiel: 

 Is bekend of heeft affiniteit met ‘gezondheidszorg en mensenrechten’; 

 Is goed op de hoogte van de ontwikkelingen in de zorg; 

 Is bereid te vergaderen en deel te nemen aan bijeenkomsten in de avonduren; 

 Is een meedenker binnen een collegiaal bestuur;  

 Is bereid bijdragen te leveren aan de activiteiten van de stichting; 

 Bekendheid met organisaties op het terrein van de mensenrechten en de gezondheidszorg is 
een pré; 

 Gezien de huidige samenstelling van het bestuur wordt de voorkeur gegeven aan een arts 
(m/v). 
 

Werkzaamheden van de leden van het algemeen bestuur: 

 Deelname aan vergaderingen van het bestuur; 

 Het (mee)organiseren van en deelnemen aan refereerbijeenkomsten, symposia e.d.; 

 En alle andere voorkomende werkzaamheden in overleg met de andere leden van het 
bestuur. 
 

De geschatte tijdsinvestering is afhankelijk van de functie en inzet binnen het bestuur en organisatie 
en is minimaal 6 uur per maand. 
 
Belangstellenden kunnen per email contact opnemen met de voorzitter, Loes van Willigen, 
vwilligen@johannes-wier.nl 
 
Meer informatie over de stichting is te vinden op www.johannes-wier.nl.  
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