Cliëntenraad
Cliëntenraad Bartholomeus Gasthuis zoekt voorzitter
De cliëntenraad is een onafhankelijk medezeggenschapsorgaan en heeft een formele
rol in de besluitvorming binnen Bartholomeus Gasthuis. De focus ligt op de kwaliteit
van zorg, wonen en welzijn voor alle cliënten. Een cliëntenraadslid behartigt de belangen
van cliënten in het gasthuis en doet dat op vrijwillige basis. De cliëntenraad streeft naar
balans in vertegenwoordiging van bewoners van het woonzorgcentrum en van de naasten
van bewoners de groepswoningen.
Het hoofddoel van de cliëntenraad is dichtbij de bewoners staan om zo ieders belangen te
vertegenwoordigen.
De raad zoekt een voorzitter
De cliëntenraad onderscheidt verschillende rollen onder zijn leden. Niet alle leden hoeven
van alle markten thuis te zijn. Hun gemene deler is het vertegenwoordigen van het
gemeenschappelijk belang van cliënten/cliëntgroepen. Het dagelijks bestuur bestaat uit de
voorzitter en de secretaris met ondersteuning van een onafhankelijke kracht.
Wegens het aflopen van de tweede termijn van de huidige voorzitter zoekt de cliëntenraad
een nieuwe voorzitter. Taken die bij deze functionaris horen zijn:
 het leiden van de vergaderingen;
 agenda-overleg voeren met de bestuurder in de aanloop naar de overlegvergadering;
 erop toezien dat alle leden van het cliëntenraad het reglement van de raad naleven;
 erop toezien dat de cliëntenraad zijn taak naar vermogen uitvoert;
 het in en buiten rechte vertegenwoordigen van de cliëntenraad, bijvoorbeeld in de
jaarlijkse gespreken met het Zorgkantoor en met het College van Regenten.
Wie zoeken we als voorzitter?
 Als bewoner of naaste van een bewoner bent u bekend met de zorg- en dienstverlening
van het Bartholomeus Gasthuis.
 U stelt de gemeenschappelijke belangen van bewoners voorop. Tegelijkertijd kunt u
goed onderscheid maken tussen cliëntenbelang en organisatiebelang.
 Samenwerken, goed luisteren en standpunten respectvol verwoorden: deze termen
passen u als een warme jas. U steekt uw mening niet onder stoelen of banken én hebt
oor voor die van iemand anders.
 U kunt voldoende tijd vrijmaken (jaarlijks ca 12 vergaderingen van 1,5 uur).
 Wellicht ten overvloede: u kunt omgaan met vertrouwelijke informatie.
 U heeft beleidsmatige interesse en/of ervaring en kunt goed inhoudelijke (beleids-)
notities lezen om hierover vanuit cliëntperspectief een mening te vormen.
 U kunt beleidsmatige (financieel-economische, zorg-gerelateerde etc.) documenten
beoordelen, zoals een adviesaanvraag, begroting en jaarverslag.
Voelt u zich aangesproken?
Woont u of uw partner of familielid in Bartholomeus Gasthuis en spreekt de voorzittersrol u
aan? Dan nodigen we u van harte uit om met ons in gesprek te gaan. U kunt uw interesse op
de volgende manieren kenbaar maken:
- Per e-mail: clientenraad@bartholomeusgasthuis.nl.
- Telefonisch via 030 239 31 52 (Nicolien van Wees, secretariaat cliëntenraad).
- Een briefje afgeven bij de receptie t.a.v. de cliëntenraad.

