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Oproep: nieuwe leden cliëntenraad 

 

De cliëntenraad van Vitala+, Expertisecentrum Kortdurende Ouderenzorg, is op zoek naar 

twee nieuwe leden om de gemeenschappelijke belangen van patiënten te behartigen. 

Mensen die affiniteit hebben met de gezondheidszorg en bij voorkeur met revalidatie. 

 

Bij Vitala+ komen ouderen onder andere terecht om na een medische ingreep of ongeval te 

revalideren. Patiënten verblijven er meestal kortdurend. Het is daarom moeilijk om de raad 

puur uit (ex-)cliënten te laten bestaan. De continuïteit is dan lastig te waarborgen.  

De doelstelling van de cliëntenraad van Vitala+ is medezeggenschap van patiënten vorm te 

geven. Medezeggenschap in de vorm van advies naar het bestuur en de directie. Als lid van de 

cliëntenraad van Vitala+ ben je de oren, ogen en stem van de revalidant. Je brengt ideeën, 

voorstellen en klachten onder de aandacht en ziet erop toe dat afspraken worden nagekomen. 

Functie omschrijving 

Je geeft als cliëntenraadslid gevraagd en ongevraagd advies aan de bestuurder over zaken die 

van belang zijn voor een goede, veilige en persoonsgerichte zorg aan patiënten. Een breed 

scala van onderwerpen komt aan de orde, zoals patiëntervaring, verpleegkundige zorg, 

integrale dagbesteding, welbevinden et cetera. Als cliëntenraadslid vergader je iedere maand 

(in 2023 meestal op dinsdagmiddag). Je hebt diverse contacten in huis met afdelingen en 

medewerkers door bijvoorbeeld het voeren van gesprekken en het bijwonen van 

bijeenkomsten. 

Functie eisen 
Je hebt een achtergrond in de gezondheidszorg, bij voorkeur met specifieke kennis en/of 
ervaring in de geriatrische verpleegzorg. Je kunt onderwerpen uitstekend vanuit 
patiëntperspectief bekijken en voldoende afstand nemen van eventuele persoonlijke 
belangen. Omgaan met vertrouwelijke informatie vind je vanzelfsprekend. Voor deze functie 
geldt dat je voorafgaand aan de aanstelling een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moet 
kunnen overhandigen. 

Arbeidsvoorwaarden 
Leden van de Cliëntenraad worden benoemd door de cliëntenraad voor de duur van vier jaar. 
De benoemingstermijn kan eenmaal met vier jaar worden verlengd. De cliëntenraad sluit 
kandidaten die voor een kortere benoemingsperiode willen kiezen niet bij voorbaat van de 
procedure uit. 
 

Contactpersoon 

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met voorzitter van de cliëntenraad Pierre 
Hupperets. Dit kan via e-mailadres p.hupperets@hetnet.nl of telefoonnummer 06 221 60 388. 
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