
 

 

 
        
Profiel raad van toezicht Institute for Positive Health (IPH)  

 

 
IPH is een jonge organisatie die rond het thema gezondheid in het zorg- en welzijnsdomein een 

paradigmaverandering nastreeft waarmee zelfsturing, preventie en een integrale benadering van gezondheid 

centraal komen te staan. Machteld Huber heeft hiertoe het concept positieve gezondheid ontwikkeld dat de 

grondslag is voor het ontstaan van IPH.  

 

De stichting IPH bevordert dit gedachtegoed bij alle spelers in de sector (zoals burgers, artsen, verpleegkundigen, 

opleiders, instellingen, zorgverzekeraars en beleidsmakers).  

Voorts ontwikkelt IPH instrumenten om positieve gezondheid te operationaliseren voor burgers en professionals. 

Zie ook http://www.ipositivehealth.com/over-het-instituut-voor-positieve-gezondheid/.  

 

De belangrijkste opgave voor IPH in de komende jaren: 

Doorontwikkelen concept positieve gezondheid (mede op basis van verder onderzoek) 

Implementatie van het concept bij alle relevante partijen 

Duurzaam businessmodel voor IPH 

 

Governance 

Na de pioniersfase heeft de stichting haar governance doorontwikkeld en geprofessionaliseerd. Er zijn inmiddels 

twee bestuurders. Daarnaast komt er een raad van toezicht die uit 5 personen zal bestaan.  

Ter versterking van de raad zoeken wij een voorzitter en kandidaten die als team voldoen aan het volgende profiel: 
 

- Bestuurlijke resp. toezichthoudende ervaring met gezag bij politiek en in de sector gezondheid, zorg en 

welzijn  

- Vernieuwer dan wel sterke affiniteit tot vernieuwing in zorg/gezondheid/welzijn 

- Financiële expertise, bij voorkeur in de zorg en/of het publiek/ private domein (beoogd voorzitter 
auditcommissie) 

- Bestuurder/ondernemer in de wereld van MVO en/of zorg en/of kennisinstituut die businessmodellen kan 

beoordelen en een start up door alle groeifasen kan begeleiden 

- Thuis in de wereld van onderzoek, wetenschap en opleiding (bijv. hoogleraar epidemiologie, kwaliteitszorg 

of value based healthcare) en goede netwerken in zorg en welzijn  

- Toegang tot potentiele financieringsbronnen voor de stichting 

- Kennis van e-health en ICT- en datasystemen 

- Juridische expertise en kennis van governance modellen (in het algemeen en specifiek in de zorg- en 

welzijnsector) 
 

Reageren 

Kandidaten worden verzocht hun interesse, voorzien van hun cv en motivatie, uiterlijk 11 februari a.s. kenbaar te 

maken bij Willem Lageweg, lid raad van toezicht IPH, via mailadres van Marja Willems: 

m.willems@ipositivehealth.com  

 

Voor een toelichting op de vacatures kunt u desgewenst contact opnemen met de drie huidige leden van de raad 

van toezicht: 

 

Ruud Hopstaken (voorzitter): 06-10940626 

Josephine de Zwaan: 06-30924950  

Willem Lageweg: 06-51294777  
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