PHHAASTRECHT
biedt in Montfoort, Oudewater, Gouda, Waddinxveen, Berkenwoude, Lopik,
Bergambacht, Reeuwijk en Hekendorp GGZ aan kinderen en volwassenen.
Cliëntervaringen, transparantie en samen beslissen zijn belangrijke waarden in
onze hulpverlening en we dragen daarom het Keurmerk in de BasisGGZ.
PHHaastrecht is onlangs “Instelling” geworden en daar hoort een cliëntenraad bij.
Help jij mee om deze vorm te geven?

VACATURE CLIËNTENRAAD PHHAASTRECHT
VOOR EN DOOR CLIËNTEN VAN PHHAASTRECHT
De cliëntenraad van PHHaastrecht praat mee over de gang van zaken binnen de organisatie. De belangrijkste
taak van de cliëntenraad is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de cliënten. De
cliëntenraad adviseert de Raad van Bestuur over alle onderwerpen die voor cliënten van belang zijn.
De cliëntenraad bestaat uit mensen met een brede deskundigheid en ervaring, die elkaar zoveel mogelijk
aanvullen. We zijn op zoek naar enthousiaste kandidaten met interesse in de (geestelijke) gezondheidszorg en
affiniteit met de patiëntenzorg binnen PHHaastrecht.
BIJ VOORKEUR:
• ben je bekend met onze organisatie als cliënt, of als familie van een cliënt;
• beschik je over enig bestuurlijk inzicht;
• ben je in staat om de gemeenschappelijke belangen van cliënten te behartigen;
• beschik je over een positieve en constructieve houding, die best kritisch mag zijn;
• ben je schriftelijk en communicatief vaardig;
• zou je gemiddeld 8 tot 10 uur per maand aan de cliëntenraad willen besteden;
• ben je woonachtig in de regio.
WIJ BIEDEN:
• de mogelijkheid om de ontwikkelingen binnen PHHaastrecht van nabij te volgen;
• de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op deze ontwikkelingen en zo de positie van onze cliënten te
helpen versterken;
• een positieve en betrokken sfeer in de cliëntenraad;
• een leerzame werkomgeving en deskundigheidsbevordering;
• onkostenvergoeding

Is je interesse gewekt?
Laat het ons voor 1 september 2019 weten via avanjaarsveld@phhaastrecht.nl en stuur je motivatie en CV mee,
dan plannen we een kennismakingsgesprek in.

www.phhaastrecht.nl
.

0348-558000

Hoofdlocatie: Hekendorperweg 36a, Oudewater

