Lid Cliëntenraad
MiCare Revalidatie - Heerlen
Om goede zorg te kunnen bieden, hebben wij de betrokkenheid van onze cliënten hard nodig. Hun
suggesties, ideeën voor verbetering en ook hun kritiek zijn waardevol voor ons. Draagt u de zorg een
warm hart toe en wilt u graag een rol spelen in het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de
zorg? Meld u dan aan als lid bij onze cliëntenraad. Wij zijn per direct op zoek naar nieuwe leden die
onze cliëntenraad komen versterken.

De Cliëntenraad
De cliëntenraad van MiCare behartigt de algemene belangen van alle cliënten van MiCare en denkt
mee over het beleid van de organisatie. De cliëntenraad doet voorstellen en geeft gevraagd en
ongevraagd advies aan het bestuur van MiCare over zaken die voor cliënten van belang zijn. Hierbij
kunt u denken aan zaken als dienstverlening, gastvrijheid, verbouwing, een belangrijke wijziging in de
organisatie, veiligheid, privacy, communicatie en toegankelijkheid.
De cliëntenraad bestaat uit 7 leden waarvan op dit moment 3 functies vacant zijn. De raad komt
ongeveer 6 maal bij elkaar en wordt bijgestaan door een Ondersteuner/Coach Cliëntenraad.

Taken Cliëntenraadslid
•
•
•
•

Deelnemen aan overleg- en cliëntenraadsvergaderingen;
Een bijdrage leveren aan discussies;
Voorstellen en advies geven en meewerken bij het uitwerken/opstellen van adviezen;
Contact onderhouden met cliënten.

Profiel Cliëntenraadslid
Als lid van onze cliëntenraad ziet u het als een uitdaging om samen met de overige leden van de
cliëntenraad u in te zetten voor de cliënten van MiCare. Als lid beschikt u over de volgende
eigenschappen:
• U bent cliënt of cliënt geweest van MiCare;
• U bent geïnteresseerd in de gezondheidszorg in het algemeen en de zorg- en dienstverlening
van MiCare in het bijzonder;
• U bent gemotiveerd om de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van MiCare te
behartigen;
• U kunt omgaan met vertrouwelijke informatie;
• U bent bereid om tijd en energie te investeren (ongeveer 8 uur per maand).

Wat wij u bieden
Als lid van de Cliëntenraad van MiCare krijgt u de mogelijkheid om mee te denken en praten over het
beleid van MiCare. U krijgt een reiskostenvergoeding en een vergoeding per bezochte vergadering.
Daarnaast mag u rekenen op een interessante nevenfunctie in een enthousiast team van vrijwilligers.

Interesse?
Heeft u interesse in de Cliëntenraad, stuur dan uw persoonlijke motivatie naar Daniëlle van den Hove
via info@micarerevalidatie.nl.
Twijfelt u of een lidmaatschap van de cliëntenraad iets voor u is, ga dan in gesprek met een van de
huidige leden. U kunt contact opnemen met Ger Gebben via e-mail clientenraad@micare-health.nl of
via telefoon 06 - 55 98 16 05.

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

