Profielschets lid cliëntenraad
Wil je meedenken en meepraten over de gang van zaken bij Hersencentrum? Heb je een kritische blik
en hedendaagse ideeën over hoe Hersencentrum zaken voor cliënten kan verbeteren? Wordt dan lid
van onze cliëntenraad!
De cliëntenraad komt op voor de belangen van onze cliënten binnen de zorgkaders van
Hersencentrum. De cliëntenraad maakt geen beleid, maar praat en denkt mee over het besturen van
de instelling. In de cliëntenraad nemen cliënten deel, maar mogen ook vertegenwoordigers van het
cliëntenbelang zoals familieleden en naasten deelnemen.
Deze profielschets geeft je een idee wat er verwacht wordt van de leden van onze cliëntenraad.
Leden van de cliëntenraad
- Zijn geïnteresseerd in de geestelijke gezondheidszorg en in de zorg aan cliënten van
Hersencentrum in het bijzonder.
- Zijn bekend met Hersencentrum als (uitbehandeld) cliënt of familielid van.
- Voelen zich betrokken bij de zorg aan cliënten en beleven plezier in het meedenken over het
verbeteren van de zorg.
- Zijn bereid om een aantal uren per kwartaal te besteden aan de werkzaamheden van de
cliëntenraad zoals vergaderen, het onderhouden van contacten en het voorbereiden van
adviezen.
- Zijn niet in behandeling geweest bij de kwaliteitsfunctionaris.
- Zijn bereid om scholing te volgen op het gebied van medezeggenschap.
Je beschikt over de volgende vaardigheden en eigenschappen
- Omgaan met vertrouwelijke informatie.
- Voldoende mondelinge en schriftelijke vaardigheden.
- Je wil samenwerken in een team.
- Mogelijkheid om te denken vanuit eigen ervaringen en kan het perspectief innemen van
andere cliënten.
- Het algemeen cliëntenbelang boven het persoonlijk belang te stellen.
- Een kritische, positieve en open houding.
Wat levert het op?
- Je werkt samen met anderen, vanuit uw eigen ervaring, aan doelen waar andere cliënten
belang bij hebben.
- Je kunt relevante trainingen volgen en evenementen bezoeken.
- Je ontvangt een onkostenvergoeding, waaronder reiskosten.
Denk met ons mee!
Herken je jezelf in de profielschets en ben je enthousiast om aan de slag te gaan? Neem dan contact
op met de kwaliteitsfunctionaris via kwaliteit@hersencentrum.nl of 072-5201489.

