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De eerstelijnszorg vanuit de huisartsen en de Huisartsenpost krijgt met grote veranderingen te maken. Het 

is belangrijk dat cliënten kunnen meedenken en meepraten over deze ontwikkelingen en dat hun 

belangen goed behartigd worden.  

Huisarts en Zorg is daarom op zoek naar een enthousiaste voorzitter voor de Cliëntenraad in 

oprichting.  

 

Als voorzitter speel je vervolgens een belangrijke rol in de werving van twee mede raadsleden en de 

verdere vormgeving van de Cliëntenraad.  

 

Wat gaat de Cliëntenraad doen? 

De Cliëntenraad denkt mee bij het opstellen van het beleid en brengt vanuit het perspectief van de 

inwoners advies uit aan de Directie van Huisarts en Zorg. Om dit tot een succes te maken, betrekken wij de 

Cliëntenraad al in een vroeg stadium bij de beleidsvorming. Naast de verplichte onderwerpen verwachten 

wij extra input, zodat wij onze zorg zo goed mogelijk kunnen organiseren. De Cliëntenraad inventariseert 

regelmatig wensen en meningen van cliënten.  

 

Huisarts en Zorg vertegenwoordigt de belangen van de huisartsen in de regio Gorinchem. Dat doen wij 

door de aangesloten huisartsenpraktijken optimaal te ondersteunen om met voldoende tijd voor de 

patiënt 24/7 goede huisartsenzorg te leveren. Ons werkgebied strekt zich uit over de zes gemeenten 

Gorinchem, West Betuwe, Altena, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden en Vijfheerenlanden. Wij streven 

ernaar dat de Cliëntenraad een goede afspiegeling is van de bewoners uit onze regio.  

 

Welke taken heeft de voorzitter? 

• Je geeft leiding aan de vergaderingen van de Cliëntenraad.  
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• Je zorgt voor naleving van het reglement en ziet erop toe dat de Cliëntenraad zijn taak naar 

vermogen uitvoert. 

• Je bouwt aan een goede relatie en samenwerking met de Directie van Huisarts en Zorg. 

• Je vertegenwoordigt de Cliëntenraad extern. 

• Je bent medeondertekenaar van officiële stukken. 

 

Wat breng je mee? 

• Je hebt affiniteit met de gezondheidzorg in het algemeen en met acute huisartsenzorg in het 

bijzonder. 

• Je bent gemotiveerd om mede zorg te dragen voor de professionalisering van de 

medezeggenschap door cliënten. 

• Je hebt belangstelling voor de positie van cliënten in het algemeen. 

• Je bent in staat de gemeenschappelijke belangen van de cliënten te behartigen en weet daarbij het 

individuele ervaringsniveau te overstijgen. 

• Je hebt bestuurlijke of toezichthoudende ervaring binnen de zorg of het publieke domein. 

• Je beschikt over een netwerk binnen de zorg. 

• Je bent inwoner van ons werkgebied. 

• Je bent niet werkzaam bij onze organisatie of bij een van onze ketenpartners. 

• Je bent minimaal 8 uur per maand beschikbaar voor het voorzitterschap en je bent flexibel met 

betrekking tot eventuele extra overlegmomenten. 

 

Wat bieden wij? 

• Je ontvangt een vrijwilligersvergoeding van € 1.750 per jaar. Dit bedrag is inclusief onkosten.  

• Je krijgt een uitdagende en verdiepende functie. 

• Je kunt een maatschappelijke bijdrage leveren. 

 

Wil je meer weten? 

Met vragen over deze functie kan je contact opnemen met de Bestuurssecretaris van Huisarts en Zorg, 

bestuurssecretaris@huisartsenzorg.nl, tel. 0183 – 64 64 15. 

 

Interesse? 

Mail dan een motivatie en curriculum vitae vóór 25 januari 2023 naar het bovengenoemde e-mailadres. 

 

mailto:bestuurssecretaris@huisartsenzorg.nl

