Leden gezocht:

Cliëntenraad
Jeugdgezondheidszorg

Wie zoeken wij?
Wij zijn op zoek naar enthousiaste leden voor de Cliëntenraad JGZ die:
• directe ervaring en/of betrokkenheid hebben met de zorg- en dienstverlening;
• cliëntenbelang voorop stellen;
• gemotiveerd zijn;
• kunnen samenwerken;
• voldoende tijd en inzet hebben;
• kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie.

Wilt u meedenken en meepraten over hoe Icare JGZ de
zorg voor kinderen zou moeten regelen en vernieuwen?
Wij zijn op zoek naar leden voor de Cliëntenraad
Jeugdgezondheidszorg (JGZ)!

Verder heeft een Cliëntenraad mensen nodig die ook een specifieke deskundigheid
hebben zoals beleidsmatige interesse, secretariële vaardigheden of financiële kennis.
En niet te vergeten mensen die graag met de cliënten contact onderhouden! Want
het contact met de achterban is de motor van de medezeggenschap.
Een Cliëntenraad die ‘van alles wat’ in huis heeft en daar een goed team van weet
te smeden, kan optimaal bijdragen aan de kwaliteit van de medezeggenschap en
daarmee aan de kwaliteit van de zorg voor kinderen.

Belangstelling?
Voelt u zich betrokken bij de jeugdzondheidszorg en wilt u deelnemen aan de
Cliëntenraad JGZ? Neem dan voor 15 mei a.s. contact op met Mathé Arends,
directeur Icare Jeugdgezondheidszorg via mathe.arends@icare.nl of tel.
(0522) 27 93 50.

Icare
Blankenstein 400
Postbus 900
7940 KE Meppel
www.icare.nl

0900 88 33

Icare Jeugdgezondheidszorg is partner van het CJG

IJ 0042 1403

(24 uur per dag / 0,10 cent per minuut)

www.icare.nl
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Organisatie
De nieuw te vormen Cliëntenraad JGZ zal bestaan uit minimaal 5 leden (max 10
leden) en is een vertegenwoordiging van de ouders en/of verzorgers van kinderen die
in zorg zijn bij Icare JGZ. Een van de leden zal afgevaardigd worden in de Centrale
Cliëntenraad van Espria, de overkoepelende organisatie waar Icare JGZ deel van
uitmaakt. Leden van de cliëntenraad JGZ worden voor 4 jaar aangesteld.
Wat doet een cliëntenraad
De Cliëntenraad komt op voor de gezamenlijke belangen van ouders en kinderen die
de JGZ bezoeken. Zij beoordeelt het effect van de verleende zorg op het welzijn van
de kinderen. De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directeur JGZ over
onderwerpen die voor ouders en kinderen van belang zijn. Zij volgt het beleid van de
bedrijfseenheid en kijkt steeds of het cliëntenbelang hierin voldoende doorklinkt.
De Cliëntenraad heeft ook een signaalfunctie naar de bedrijfseenheid en maakt deze
attent op wat er onder ouders leeft. Dat kunnen wensen en behoeften zijn, maar ook
kritische geluiden. De cliëntenraad is geen klachtencommissie, hiervoor kunnen ouders
terecht bij de klachtencommissie
Rechten
Om haar functie te kunnen uitoefenen heeft de Cliëntenraad:
1 Het recht om voorstellen te doen over alle aangelegenheden waarvoor zij is ingesteld.
2 Het recht om geïnformeerd te worden over deze aangelegenheden
3 Het recht van (verzwaard)advies over elk voorgenomen besluit rondom:
• de doelstellingen van de JGZ
• samenwerkings- of fusieplannen
• de benoeming van de directie van de JGZ
• belangrijke wijzigingen in de werkzaamheden van de JGZ
• de begroting en de jaarrekening
4 Het recht om een enquête te houden over de dienstverlening van de JGZ

Wat is de tijdsinvestering
De Cliëntenraad JGZ vergadert minimaal 4 keer per jaar met de directeur. Daarnaast kan de
Cliëntenraad zelf bepalen hoe vaak men met elkaar wil vergaderen. Om effectief te kunnen
vergaderen, wordt van de leden verwacht dat zij zich goed voorbereiden en de toegestuurde
stukken van te voren lezen.
Faciliteiten
In overleg met de directeur worden de middelen vastgesteld die de Cliëntenraad nodig heeft
om te kunnen functioneren, bijvoorbeeld:
• Vergaderruimte
• Ondersteuning door ambtelijk secretariaat of directiesecretaresse
• Vergoedingen (kantoorkosten, reiskosten en overige onkosten)
• Inhuren deskundigen
• Deskundigheidsbevordering
• Lidmaatschap van cliëntenorganisatie: zoals LOC-LPR of LRS.

