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Bestuur 
Het bestuur van de Stichting Leading Doctors bestaat uit: 
Dhr. Bert Arets : Voorzitter 
Mw. Laurie Ickenroth: Secretaris 
Dhr. Paul Esser: Penningmeester 
 
De Stichting Leading Doctors kent naar het bestuur een  

- Raad van Expertise  
- Raad van Aanbeveling  

 
 
Doelstelling van de stichting 
Stichting Leading Doctors is een beweging van artsen die de menselijkheid in 
de zorg willen vergroten. Zij doen dit door hun eigenheid effectief in te zetten. 
Op die manier nemen zij leiding over zichzelf en hun werk. Leading Doctors 
inspireren de mensen om zich heen en jaagt daarmee de beweging van 
binnenuit aan. Zo dragen zij op een constructieve manier bij aan zorg voor 
mensen, door mensen. 
 
Hoofdlijnen van het beleidsplan 
Te verwachten werkzaamheden van Stichting Leading Doctors 

1. Programma’s ontwikkelen en geven 
Stichting Leading Doctors ontwikkeld en geeft (online) opleidingen, 
trainingen, masterclasses, lezingen, coachings. De programma’s 
kunnen gegeven worden aan ziekenhuizen, opleidingen tot medisch 
specialist, verenigingen, stichtingen, private partijen, of andere 
geïnteresseerden. 

2. Inspireren en verbinden 
Stichting Leading Doctors faciliteert inspiratie en verbinding van 
leading doctors met elkaar. Werkzaamheden die daarbij kunnen passen 
zijn het organiseren van (netwerk) evenementen en samenkomsten.  

3. Wetenschappelijk onderzoek 



Stichting Leading Doctors verricht wetenschappelijk onderzoek naar de 
effectiviteit van onze programma’s, samen met de groep Professional 
Performance van het Amsterdam UMC – locatie AMC.  

 
 
Het beloningsbeleid 
Afwezigheid van winstoogmerk: Stichting Leading Doctors beoogt niet het 
maken van winst.  
 
Beloning raad van expertise 
Stichting Leading Doctors kent een raad van deelnemers genaamd: Raad van 
Expertise. Zij zijn gehouden tot het verrichten van enkele werkzaamheden ten 
behoeve van de stichting die door het bestuur en de deelnemer zullen worden 
vastgesteld. Een eventuele vergoeding van diensten van de deelnemers van 
de Raad van Expertise door de stichting zal marktconform zijn.  
 
Deelnemers van de Raad van Expertise doneren 5% van de vergoeding die zij 
ontvangen voor het geleverde werk terug aan de Stichting.  
 
Beloning bestuursleden 
De bestuursleden van de stichting genieten voor hun bestuurswerkzaamheden 
geen andere beloning dan een vergoeding voor de gemaakte kosten. Voorts 
kan aan bestuursleden vacatie- of presentiegeld worden toegekend dat niet 
bovenmatig is.  

 
Uitgeoefende activiteiten 
Verwijzing naar elders op de website https://leadingdoctors.nl/wat-doen-wij/ 
 
Financiële verantwoording 
Op de website www.leadingdoctors.nl zullen jaaroverzichten gepubliceerd 
worden (uiterlijk 6 maanden na verstrijken van kalenderjaar). Daarin nemen wij 
op  

- Balans met toelichting waarin de vermogensopbouw van de stichting 
wordt verklaard.  

- Cijfermatig overzicht van de uitkeringen conform doelstelling  
- Beschrijving van de wijze van het vermogensbeheer van de instelling en 

afstemming daarvan met de doelstelling en het uitkeringsbeleid. 
- Verhouding van de wervingskosten en de beheerskosten ten opzichte 

van de bestedingen.  
 


