Portefeuilleverdeling Bestuur NEO Huisartsenzorg
Portefeuille

1e portefeuillehouder

2e portefeuillehouder

Han Beekwilder

Offra Duerink

Breg Braak

Rob van Damme

LHV vertegenwoordiging

Offra Duerink

Breg Braak

Dagzorg

Offra Duerink

Voorzitter en vice voorzitter
Penningmeester

Avond, nacht en
weekeindzorg
Chronische ketenzorg
/netwerkzorg en GGZ
Multidisciplinaire zorg

Transmurale zorg (eerste tweede lijn)
Innovatie, kwaliteit en
scholing
E-Health

Breg Braak
Marja de Lint
Marja de Lint

Han Beekwilder/ Rob van
Damme

Breg Braak

Rob van Damme

Offra Duerink

Han Beekwilder

Rob van Damme

Aanvullende opmerkingen:
▪ De portefeuilleverdeling is gemaakt op type zorg- en dienstverlening en overkoepelende
thema’s. De dagzorg betreft de huisartsenzorg die vanuit de individuele
huisartsenpraktijken wordt verricht. De ANW, chronische ketenzorg,
Praktijkondersteuning GGZ en multidisciplinaire zorg wordt verleend vanuit de
dochtervennootschappen onder de holding NEO Huisartsenzorg BV.
▪ Portefeuillehouderschap houdt in dat betreffende 1e en 2e portefeuillehouder
inhoudelijk op de hoogte zijn van deze portefeuilles en intern/extern contactpersoon
zijn voor overleggen waarbij deelname van bestuursleden noodzakelijk is.
▪ De taken van (vice) voorzitter, penningmeester en LHV vertegenwoordiging zijn gezien
specifieke functie in het verenigingsbestuur op hoofdlijnen uitgewerkt.
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Functieprofiel (vice) voorzitter:
- Dagelijkse leiding van de vereniging en het bestuur NEO Huisartsenzorg;
- Bevorderen van het functioneren van de individuele bestuursleden als ook de
samenwerking van het verenigingsbestuur in het geheel.
- Voorbereiden en voorzitten van de bestuursvergaderingen/ALV van de vereniging NEO
Huisartsenzorg;
- Primus Inter Pares richting Raad van Bestuur (o.a. functioneringsgesprek met RvB) en
RvC van NEO Huisartsenzorg BV;
- Contactpersoon richting coöperatie Land van Cuijk en bestuurlijk netwerk;
- Vertegenwoordiger van het bestuur bij crises / in crisisteam;
- Aanvullende dossiers: missie & visie, meerjarenstrategie/jaarplan, statuten van
vereniging en BV NEO Huisartsenzorg en externe PR & Communicatie.
- Bij absentie van de voorzitter neemt de vice voorzitter waar.

Functieprofiel penningmeester:
- Opstellen van de jaarlijkse begroting van de vereniging NEO Huisartsenzorg en ter
vaststelling voorleggen aan de ALV;
- Opstellen van het financieel jaarverslag van de vereniging NEO Huisartsenzorg en ter
vaststelling voorleggen aan de ALV;
- Vaststelling van de contributie door de ALV en zorgdragen voor uitvoering contributie
inning.

Functieprofiel LHV:
- Behartigen van de regionale belangen van de huisartsenzorg richting LHV;
- Is namens NEO Huisartsenzorg afgevaardigde in de LHV ledenraad;
- Is op de hoogte van de LHV dossiers en draagt zorg voor informatie overdracht van LHV
ledenraad naar de vereniging NEO Huisartsenzorg;
- Contractering (inclusief overlegteam LHV).
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