Vacature Leden Cliëntenraad HAP OB
Doelstelling Cliëntenraad
De Cliëntenraad is ingesteld voor het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van
de cliënten in het werkgebied van de Huisartsenposten Oost-Brabant, met name de kwaliteit
en continuïteit van de huisartsenzorg gedurende avond-, nacht- en weekenduren.
Voor overige aanvullende informatie zie met name het Jaarverslag Cliëntenraad 2016.
Samenstelling Cliëntenraad
De Cliëntenraad bestaat uit maximaal 7 leden, bij voorkeur verdeeld over een afgevaardigde
per post (Den Bosch, Oss/Uden, triagepost, Eindhoven, Helmond/Geldrop, callcenter).
De huidige twee vacatures doen zich voor in het werkgebied Den Bosch en Oss/Uden.
Teneinde een evenwichtige afvaardiging over het totale verzorgingsgebied te continueren
gaat de voorkeur uit naar kandidaten woonachtig in genoemd werkgebied.
Aandachtsgebied Cliëntenraad
Voor de inhoud hiervan zie de button Cliëntenraad en met name het
Jaarverslag Cliëntenraad 2016.
Lidmaatschap
De leden van de Cliëntenraad worden gekozen voor drie jaar. Na drie jaar kunnen de leden
opnieuw worden benoemd voor een tweede termijn.
Werk dat boeit
Deelname aan de Cliëntenraad vraagt enthousiasme, tijd en motivatie. U bent gemiddeld
één dagdeel per twee weken actief voor de Cliëntenraad.
De Cliëntenraad vergadert minimaal zes keer per jaar en heeft daarnaast ten minste drie
keer per jaar overleg met de Raad van Bestuur van de Huisartsenposten Oost-Brabant.
Wat vragen we?
Aan de leden van de Cliëntenraad worden de volgende eisen gesteld:
 Brede belangstelling met betrekking tot de gezondheidszorg;
 Ervaring met c.q. interesse in het functioneren van een zorgorganisatie, nog
specifieker met de Huisartsenzorg;
 Goed in staat zijn vanuit het algemeen Cliënten perspectief de zorg te beoordelen;
 Wonen in het verzorgingsgebied van Huisartsenposten Oost-Brabant en spreiding van
de leden.

Wat bieden we?
Een prettige (werk)omgeving in een organisatie die u ondersteunt en inspireert. Met uw
enthousiasme en inbreng heeft U invloed op het beleid van de Huisartsenposten OostBrabant en krijgt u, naast een gepaste onkostenvergoeding, de mogelijkheid om nieuwe c.q.
aanvullende kennis en contacten op te doen.

Interesse en/of overige informatie
Herkent U zich in het globale functieprofiel? Dan ontvangen wij graag uw motivatiebrief en
C.V. op uiterlijk 11 februari 2018 via het e-mailadres clientenraad@hapoostbrabant.nl.
Voor vragen en/of informatie kunt u contact opnemen met de heer Henk Savelkouls,
secretaris. Telefoonnummer 0735215525.

