Instituut

Wij hebben een vacature voor een:

De kracht van
Instituut Verbeeten

Lid/Voorzitter Cliëntenraad

8 vergaderingen op jaarbasis (gemiddeld 80 uren op jaarbasis)
De Cliëntenraad van Instituut Verbeeten levert een actieve bijdrage aan de
bevordering van de best mogelijke zorg voor patiënten van Instituut Verbeeten en
hun naasten. Goede zorg kan niet zonder de patiënt erbij te betrekken.
Patiëntenparticipatie is de sleutel om de zorg op maat te geven. Een positief
kritische Cliëntenraad, die zich met name richt op patiëntenperspectief, is hierbij
essentieel. De Cliëntenraad kijkt en reageert daarbij met de ogen, oren en het
gevoel van de patiënt en diens naasten. De Cliëntenraad zet zich in voor
patiëntenparticipatie, kwaliteit van zorg, patiëntveiligheid en informatievoorziening
aan patiënten.
Als lid van de Cliëntenraad:
• Behartig je de gemeenschappelijke belangen van zowel patiënten, naasten en
mantelzorgers;
• Vertegenwoordig je de Cliëntenraad in- en extern en overleg je periodiek met de
Raad van Bestuur, relevante functionarissen binnen het instituut, de
Ondernemingsraad, de Raad van Toezicht en het Medisch Specialistisch Bedrijf;
• Adviseer je de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd over onderwerpen en
zaken die voor patiënten en hun naasten van belang zijn.
De Cliëntenraad bestaat momenteel uit 5 leden die ieder vanuit hun eigen expertise
een bijdrage leveren.
Wat breng je mee?
Door vertrek van de huidige voorzitter is een vacature ontstaan waardoor wij een
kandidaat zoeken die met het team bovenstaande activiteiten wil ondersteunen.
Wij verwachten van je dat je enthousiast bent, integer, betrokken en:
• Affiniteit hebt met en belangstelling in ontwikkelingen in de gezondheidszorg en
die van oncologische patiëntenzorg en radiotherapie in het bijzonder;
• Een achtergrond hebt in de gezondheidszorg;
• Woonachtig bent in het verzorgingsgebied van het Instituut Verbeeten;
• Inlevingsvermogen hebt in de belangen van patiënten en het eigen belang kan
onderscheiden van het algemeen patiëntbelang;
• beschikt over goede communicatieve vaardigheden;
• Voldoende tijd beschikbaar bent voor de circa 8 bijeenkomsten per jaar
(waaronder ook een aantal avondbijeenkomsten) en de voorbereidingen daarvoor;
• In staat bent om een belangrijke en actieve bijdrage te leveren aan de
samenwerking en realisatie van de speerpunten en de beleidsdoelstellingen van
de Cliëntenraad.
• Ervaring hebt als voorzitter van vergaderingen en werken met teams;
• De bereidheid hebt, na een inwerkperiode, het voorzitterschap op je te nemen.
Wat bieden wij?
Als lid van de Cliëntenraad lever je een heel belangrijke bijdrage aan de
zorg voor oncologische patiënten. Een lid van de Cliëntenraad heeft geen
dienstverband bij Instituut Verbeeten. Het is een functie op vrijwillige
basis waarbij je de voldoening haalt uit het kunnen adviseren over hoe
de patiëntenzorg beter ingericht kan worden. Voor de werkzaamheden
ontvang je een vaste vergoeding.
Praktische informatie
Voor informatie kun je contact opnemen met Toine van Es, waarnemend
voorzitter Cliëntenraad, te bereiken via e-mail toinevanes@planet.nl of per
telefoon 06 - 57 93 06 51. Heb je interesse in deze functie? Stuur je CV
en motivatie vóór 3 december naar Mieke Maas-van Tilborg, ambtelijk
secretaris van de Cliëntenraad te bereiken per email Maas.M2@bvi.nl.

Ve r b e e t e n

Instituut Verbeeten levert medisch
specialistische zorg op het gebied
van Radiotherapie en Nucleaire
Geneeskunde.
De manier waarop wij met
patiënten omgaan is de kracht van
Instituut Verbeeten: we bieden
zorg op maat, met aandacht voor
wat patiënten én hun naasten zelf
belangrijk of nodig vinden. Het is
onze missie om alle patiënten de
best mogelijke zorg te bieden met
zo min mogelijk fysieke en
mentale belasting.
Dit doen we door continu te
werken aan het toegankelijk
maken van de nieuwste
technieken die het behandel- en
onderzoekstraject sneller, beter en
vooral patiëntvriendelijker maken.
In 65 jaar zijn wij uitgegroeid tot
een hypermoderne instelling met 3
radiotherapievestigingen in Tilburg,
Breda en Den Bosch. Samen met
zo’n 250 medewerkers behandelen
wij jaarlijks 4500 patiënten en
worden 7000 patiënten onderzocht.
www.verbeeten.nl

‘Opkomen voor patiëntbelangen?
Daar kunt u aan bijdragen!’
- dhr. Van Es, waarnemend
voorzitter Cliëntenraad
#dekrachtvansamen

