
Vacature voorzitter 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 

professionals in de gezondheidszorg, 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 signalen over misstanden in de zorg en kaart deze aan bij beleidsmakers en/of 

de media. 

 

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. 

 

In verband met het rooster van aftreding, treedt de huidige voorzitter van JWS per 1 november a.s. 

af. Om die reden zoekt het bestuur van de stichting op korte termijn een arts (m/v) om de functie als 

voorzitter op zich te nemen. Het betreft een onbezoldigde functie. Vergaderingen en bijeenkomsten 

van JWS vinden plaats in het Amnestyhuis te Amsterdam. 

 

Profiel: 

 Heeft inhoudelijk kennis van de gezondheidszorg en mensenrechten; 

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

 Heeft een ruim netwerk op het terrein van de gezondheidszorg en mensenrechten; 

 Heeft bestuurlijke ervaring; 

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

 Heeft daarnaast ook voldoende mogelijkheid om gedurende kantoortijden contacten te 
leggen en onderhouden met relevante organisaties en deel te nemen aan relevante 
bijeenkomsten; 

 Heeft voldoende vaardigheid in woord en geschrift; 

 Is bereid om informatie en educatieve activiteiten te bieden op het terrein van de 
gezondheidszorg en mensenrechten. 
 

Functie van de voorzitter: 

 Functioneert als ‘primus inter pares’ in een collegiaal bestuur; 

 Is het eerste aanspreekpunt voor externe contacten en de media; 

 Onderhoudt het contact met de adviseurs van JWS; 

 Biedt in overleg met en afstemming op de aandachtsterreinen van de overige bestuursleden 

informatie en voorlichting op het terrein van de gezondheidszorg en mensenrechten;  

 Draagt zorg voor het opstellen van signalementen van misstanden in de zorg voor 
beleidsmakers en VN comités; 

 Draagt zorg voor de uitvoering van alle andere voorkomende werkzaamheden in afstemming 
en overleg met de andere leden van het bestuur. 
 

De geschatte tijdsinvestering is 4 uur per week. 



 

Belangstellenden kunnen op deze vacature reflecteren door hun belangstelling, met toevoeging van 

hun CV, kenbaar te maken via info@johannes-wier.nl.  

 

Informatie over de stichting kunt u vinden op de website, www.johannes-wier.nl. 

 

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de huidige voorzitter, Loes van Willigen, via 

vwilligen@johannes-wier.nl.  
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