Leden Cliëntenraad
Het Diakonessenhuis is een ziekenhuis in Utrecht / Zeist / Doorn en heeft als missie
het bieden van zorg ‘dichtbij’ in de regio Utrecht.
De Cliëntenraad draagt bij aan de ambities van het Diakonessenhuis om excellente en veilige zorg
te bieden, dicht bij onze cliënten. De Cliëntenraad doet dit door het behartigen van de collectieve
belangen van de cliënten van het Diakonessenhuis. De doelgroepen van de Cliëntenraad zijn: de
(potentiele) patiënten, de families / begeleiders en de bezoekers van het ziekenhuis.
De Cliëntenraad adviseert gevraagd en ongevraagd de Raad van Bestuur, over onderwerpen die
cliënten aan gaan. De Cliëntenraad vergadert circa 10 maal per jaar.
Wij zoeken een kandidaat die
99 een (potentiële) cliënt is van het ziekenhuis;
99 een brede belangstelling heeft voor de gezondheidszorg in het algemeen
en de patiëntenzorg in het Diakonessenhuis in het bijzonder;
99 in staat is de gemeenschappelijke belangen van cliënten te behartigen;
99 het vermogen heeft om beleid aan het cliëntenperspectief te toetsen
en daarbij onderscheid te maken tussen hoofd- en bijzaken;
99 beschikt over een onafhankelijke, kritische, constructieve houding;
99 communicatief vaardig is, kan werken in teamverband;
99 gemiddeld 4 uur per week aan de Cliëntenraad kan besteden;
99 woonachtig is in het verzorgingsgebied van het Diakonessenhuis;
Wij bieden
99 de mogelijkheid om de ontwikkelingen van het Diakonessenhuis van nabij te volgen en invloed
uit te oefenen op deze ontwikkelingen en zo de positie van de cliënten te versterken;
99 een leerzame werkomgeving;
99 een onkostenvergoeding.
Enthousiast?
Heeft u belangstelling voor deze functie dan nodigen wij u uit uw reactie vóór 8 januari 2018 te
richten aan de heer K. Ritsema van Eck, ambtelijk secretaris van de Cliëntenraad. Reageren kan via
www.diakonessenhuis.nl.
Als lid van de Cliëntenraad kunt u geen dienstverband hebben met het Diakonessenhuis of
anderszins werkzaam zijn in of voor het Diakonessenhuis. Wij vragen u om een originele Verklaring
Omtrent Gedrag (VOG). De kosten hiervoor krijgt u vergoed. Voor meer informatie over de functie
kunt u contact opnemen met de heer T.D. Chen, voorzitter Cliëntenraad, 06 - 55 70 55 67.

