
 
 

Als non-profit platform voor kwaliteit van hulpmiddelenzorg en certificerende instelling heeft de 
SEMH een belangrijke positie verworven in het zorgsegment van medische hulpmiddelen. Het bestuur 
van de SEMH heeft de ambitie om vanuit haar missie en visie deze positie verder te versterken en uit 
bouwen. Vanwege een functiewisseling binnen het bestuur zijn wij op zoek naar een nieuw bestuurslid. 

Wij komen graag in contact met enthousiaste kandidaten voor de functie van: 

Bestuurslid /penningmeester  

Wat doet het bestuur 
Een belangrijke taak van het bestuur is het extern vertegenwoordigen van de SEMH in de medische 
zorg in brede zin. Dit vanuit een actieve, betrokken houding met oog voor kansen en voor de 
ontwikkeling van nieuwe initiatieven. De SEMH opereert conform de principes van Good Governance. 
Het bestuur is o.a. verantwoordelijk voor het meerjarenbeleidsplan en het goedkeuren van de 
erkenningseisen, die tot stand komen door deskundige Raden van Advies. Het bestuur vergadert 
gemiddeld 4 keer per jaar.  
 
Wat verwachten wij van de penningmeester 
Wij zijn op zoek naar een teamspeler - die méér doet dan alleen de boekhouding - met oog voor kansen 
en die openstaat voor innovatie en deze ook kan initiëren. 
Ervaring in de zorgsector is niet noodzakelijk; een achtergrond in certificering, management, 
(zorg)verzekering en affiniteit met de hulpmiddelenzorg kan een pré zijn.  
 
Profielschets  
. Representatief. Bestuurlijke vaardigheden en ervaringen 
. Affiniteit met medische hulpmiddelen 
. Onbesproken gedrag 
. Communicatief sterk en diplomatiek 
. Informatief netwerk 
. Niet (meer) bestuurlijk gebonden aan een branche waar de SEMH een erkenningsregeling voor 
heeft 

Wij zoeken iemand die onafhankelijk, zonder last en ruggespraak, in staat is bij te dragen aan de 
verdere ontwikkeling van onze organisatie.  

Wat heeft de SEMH te bieden 
Een platte organisatie met een informele bedrijfscultuur. 
In een plezierige sfeer samen werken aan de gemeenschappelijke taken en doelen. Waardering voor 
ieders inbreng. 
Ruimte voor individuele talenten en initiatieven. 
Een vacatiegeld- en reis-/onkostenvergoeding.  

Herkent u zich in het profiel en bent u op zoek naar: 
. Een nieuwe uitdaging? 
. Een zinvolle tijdsbesteding in een maatschappelijke organisatie? 
 
Dan is deze bestuursfunctie misschien wel wat voor u! Neem contact op voor meer informatie met 
René Ungerer (directeur) via: directie@semh.info  

Meer over de SEMH kunt u vinden op www.semh.info  

 


