Lid Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum

De cliëntenraad van Haaglanden Medisch Centrum (HMC)heeft plek voor twee leden!
Ben jij woonachtig in de omgeving van een van onze ziekenhuislocaties? En heb je ooit te maken gehad met
ons ziekenhuis? Beschik jij over juridische kennis of heb jij kennis van communicatie? Lees dan verder en
kom te weten wat jij voor ons kan betekenen.

Bedrijfsinformatie
Zorg is aandacht. In HMC kijken we met en door de ogen van de patiënt. We helpen iedere
patiënt op de manier die bij hem of haar past. Innovatie, gastvrijheid en samenwerking dragen
bij aan het realiseren van onze missie.
We zijn hét stadsziekenhuis voor de Haagse regio, met een compleet zorgaanbod. Als topklinisch
opleidingsziekenhuis heeft HMC vele expertises in huis en we bieden in verschillende centra en
samenwerkingen gespecialiseerde zorg aan. Onze speerpunten zijn
ons Traumacentrum en Neurocentrum. In ons HMC Kankercentrum bieden we topklinische
kankerzorg.
Meer informatie over HMC vind je op www.haaglandenmc.nl.

Functieomschrijving
Over de Cliëntenraad van HMC
De Cliëntenraad (CR) behartigt als onafhankelijk adviesorgaan de collectieve belangen van de
patiënten in de zorgsituatie in de ruimste zin, zowel klinisch als poliklinisch. De CR brengt
gevraagd en ongevraagd advies uit aan de Raad van Bestuur. De instelling van een CR is wettelijk
geregeld (WMCZ). Een recente aanpassing van de WMCZ vraagt onder meer betere communicatie
met de achterban (halen en brengen). De CR vergadert iedere maand, deels met de Raad van
Bestuur. Daarnaast werken delegaties van de CR aan de voorbereiding van de onderwerpen die
spelen. Op deze wijze leveren de leden van de CR gezamenlijk een bijdrage aan de kwaliteit van
de zorg en het leefklimaat in het ziekenhuis.
De CR bestaat uit maximaal negen leden en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. De
zittingstermijn is drie jaar, die eenmaal verlengd kan worden. De tijdsbesteding voor de leden
wordt geschat op 1-2 dagdelen per week (gedeeltelijk zelf in te delen). De CR is lid van het LSR,
een koepelorganisatie van ongeveer 500 cliëntenraden in zorg- en welzijnsinstellingen.
De leden van de raad zijn zelf patiënt (geweest) van HMC, zijn als ouder van een ziek kind of als
mantelzorger betrokken bij het ziekenhuis, en/of wonen in de omgeving van een van onze
locaties. Er wordt gestreefd naar een zodanige samenstelling dat de CR een afspiegeling vormt
van de cliëntenpopulatie van HMC en relevante kennis en ervaring heeft om de taak van de CR

goed uit te voeren. Bij gelijke geschiktheid gaat onze voorkeur uit naar jonge mensen, mensen
met een niet-westerse culturele achtergrond en mensen uit de omgeving locatie Westeinde.
Gelet op de kennis en ervaring van de andere leden en de ontwikkelingen in het takenpakket van
cliëntenraden is de CR op zoek naar kandidaten met relevante ervaring op het gebied van
communicatie en financiën (jaarrekeningen en begroting).
Wil je meer weten over onze cliëntenraad? Ga dan naar: https://www.haaglandenmc.nl/overons/over-hmc/clientenraad
Functie-eisen



Je hebt affiniteit met het behartigen van cliëntbelangen in de vorm van medezeggenschap



Je hebt ervaring met het voeren van overleg



Je beschikt over een kritische, positieve en constructieve houding



Je bent woonachtig in de omgeving van één van onze ziekenhuislocaties

Word jij een van onze leden? Dan vragen wij om een VOG (verklaring omtrent gedrag).
Arbeidsvoorwaarden



de mogelijkheid om de ontwikkelingen binnen de organisatie, die momenteel aan grote
veranderingen onderhevig is van nabij te volgen



de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op deze ontwikkelingen en zo de positie van
cliënten te helpen versterken



een positieve en betrokken sfeer in de cliëntenraad



een leerzame werkomgeving en deskundigheidsbevordering



een onkostenvergoeding



mogelijkheid tot scholing op het gebied van medezeggenschap

Contactinfo
Geef jij je carrière een plus? Solliciteer dan.
Graag ontvangen wij je cv en motivatiebrief, je kunt deze mailen naar:
clientenraadhmc@haaglandenmc.nl
Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Marlies Aaldijk (ambtelijk secretaris), via:
clientenraadhmc@haaglandenmc.nl

