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Ledenraad 
 
Voor de werkbaarheid en de mogelijkheid van vertegenwoordiging bestaat de ledenraad uit een 
minimum van 15 en maximum van 35 leden. Als leden voldoen aan het profiel vindt benoeming 
plaats door de leden op de jaarlijkse Algemene Vergadering, de ALV. Bestuursleden en personen 
in dienst van de vereniging kunnen geen deel uitmaken van de ledenraad. Leden worden 
benoemd voor een periode van twee jaar. Zij zijn, al dan niet aansluitend, maximaal tweemaal 
te herbenoemen.  
 
De ledenraad wordt bijeengeroepen door het bestuur. De vergaderingen worden geleid door de 
voorzitter van de NVDA of diens plaatsvervanger. De ledenraad komt alle bevoegdheden toe die 
niet door de wet of statuten aan andere organen van de vereniging zijn opgedragen. De 
ledenraad kent een reglement.  
 

In de ledenraad dienen, indien mogelijk en naar rato, vertegenwoordigers uit de verschillende 
werkvelden/branches zitting te hebben: huisartsenzorg, gezondheidscentra, verpleeghuizen, 
ziekenhuizen, GGD, jeugdgezondheidszorg en arbodiensten. Deze variëteit is nodig om zicht te 
houden op ontwikkelingen in de onderscheiden branches en de wensen van doktersassistenten 
die daarin werkzaam zijn.  
 

Taken 
 

- Bespreken van het jaarverslag, de begroting, de jaarrekening en verantwoording  
      betreffende het voorafgaande jaar en bij akkoord goedkeuring verlenen 
- besluit nemen over de resultaten van de cao-onderhandelingen, 

beroepscompetentieprofiel en de beroepscode 
- Het voorzien in eventuele vacatures in het bestuur  
- Bespreken eventuele voordrachten voor de leden van de ledenraad 
- Vaststellen van het bedrag conform artikel 7 lid 2c van de statuten, waarboven het     

             bestuur toestemming nodig heeft van de ledenraad om rechtshandelingen te kunnen   
             verrichten 

- Bespreken van het  verslag van de werkzaamheden van de Regio’s, zoals genoemd in het 
HHR van de NVDA 

- Een voorstel van het bestuur tot instelling, ontbinding of samenvoeging van bedoelde 
Regio’s. 

- Een besluit tot wijziging van het aantal leden van de directie 
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Persoonlijke eigenschappen en competenties 
 

 Kunnen meedenken over verschillende thema’s die het beroep betreffen 
 Voldoende tijd om vergaderingen voor te bereiden, bij te wonen en in voorkomende 

gevallen tussentijds te adviseren/overleggen/af te stemmen 
 Resultaat- en oplossingsgericht  sociaal vaardig  kan hoofd- en bijzaken goed scheiden 
 Toegang tot een relevant (intern en extern) netwerk hebben, zonder dat sprake is van 

ongewenste belangenverstrengeling 
 

Gezien de taakstelling van de ledenraad is het een pre als kandidaten 
 

 Algemene kennis hebben van belangrijke ontwikkelingen binnen het beroep en de 
beroepsuitoefening of de bereidheid hebben deze kennis te vergaren of te verdiepen 

 Bekend zijn met of interesse hebben in de belangen, wensen en behoeften van de 
beroepsgroep  

 Algemene kennis hebben op het gebied van arbeidsvoorwaarden en achterliggende wet- 
en regelgeving en/of de bereidheid hebben zich hierin te willen verdiepen  

 
Tijdsinvestering (naar schatting) 

- voorbereiden en bijwonen vergaderingen van de ledenraad, drie à vier keer per jaar, 
gem. vier uur per vergadering 

- twee maanden voor afloop van het kalenderjaar wordt een ledenraadsvergadering 
gehouden waarin de behandeling en goedkeuring door de ledenraad wordt gevraagd 
van het bestuursvoorstel t.a.v. het jaar of meerjaren beleidsplan en de begroting van het 
komende jaar, gem. vier uur 

 
Vergoeding 
Ledenraadsleden ontvangen een reiskostenvergoeding en vacatiegelden voor deelname aan de 
ledenraadsvergaderingen. 

 
 


