Vacature RTG te Amsterdam
Bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te
Amsterdam is plaats voor een:
•

Lid-jurist met gezondheidsrechtelijke kennis

Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam is een
van de drie regionaal colleges die zijn belast met de tuchtrechtspraak in
eerste aanleg ingevolge de Wet op de beroepen in de individuele
gezondheidszorg. Het rechtsgebied bestrijkt de provincies Zuid-Holland en
Zeeland.
Aan de behandeling van een zaak wordt doorgaans deelgenomen door
een (plv.) voorzitter (jurist), een lid-jurist en drie leden-beroepsgenoten
van de zorgverlener over wie de klacht is ingediend. De beroepsgenoten
behoren tot de volgende categorieën: arts, tandarts, apotheker,
gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, f ysiotherapeut,
verloskundige, verpleegkundige, physician assistant en ortho-pedagooggeneralist en de klinisch technoloog. De beroepsgenoten worden gekozen
uit dezelf de categorie als waartoe de zorgverlener over wie de klacht is
ingediend behoort.
Taken
De werkzaamheden van een lid-jurist kunnen als volgt worden
omschreven:
•
•
•
•
•

ten minste vijf keer per jaar deelnemen aan terechtzittingen van
het college. Deze zittingen vinden doorgaans plaats op dinsdag- of
vrijdagmiddag;
het incidenteel concipiëren van voorbereidende nota’s;
het concipiëren van uitspraken van het college;
het incidenteel deelnemen aan of het leiding geven aan
vooronderzoeken;
het incidenteel verzorgen van jurisprudentiebesprekingen en
dergelijke, gericht op kennisbevordering van de leden van het
college.

Eisen
Kennis van, af finiteit en ervaring met de toepassing van het
gezondheidsrecht is een vereiste. U heef t enkele jaren ervaring met
deelnemen aan zittingen of (andere) vormen van procedures met
collegiale juridische besluitvorming. Als lid van de rechterlijke macht of
anderszins.
Vereiste competenties
• Goed kunnen luisteren
• Samenwerken
• Analytisch vermogen
• Besluitvaardigheid
• Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
• Integriteit
• Empathie

Honorering en benoeming
De honorering geschiedt op basis van vacatiegeld. Reiskosten worden
vergoed. Benoeming geschiedt bij ministerieel besluit op aanbeveling van
het college voor een periode van zes jaren. Herbenoeming is mogelijk. Tot
de benoemingsprocedure behoort een gesprek met een
vertegenwoordiging van het college.
Meer informatie
Voor nadere inf ormatie over de tuchtcolleges kan de website van de
tuchtcolleges voor de gezondheidszorg worden geraadpleegd
(www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl).
Verdere inlichtingen zijn te verkrijgen bij de secretaris mevrouw mr.
G.G.M.L. Huntjens, bereikbaar via tel. 088-3712525. Reacties kunnen
vóór 1 november 2022 per e-mail worden ingezonden onder bijvoeging
van een cv naar TG-Amsterdam@minvws.nl, t.a.v. de secretaris, onder
vermelding van “persoonlijk”.
De tuchtcolleges streven naar diversiteit in perspectief, achtergrond,
oriëntatie en kennis bij de leden. Belangstellenden met een migratie- of
anderszins diverse/multiculturele achtergrond worden nadrukkelijk
uitgenodigd te solliciteren.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt conform de privacywet, de
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

