Profielschets en functieomschrijving van een lid van de
patiëntenraad, van Stichting Huisartsenposten West-Brabant
Leden van de patiëntenraad voldoen aan de volgende criteria:





U bent ingeschreven bij een van de deelnemende huisartsen binnen het werkgebied van
Stichting Huisartsenposten West-Brabant, mantelzorger of vertegenwoordiger van een patiënt
(geweest) van de Coöperatie (hierna genoemd “de instelling”);
u bent (ervarings)deskundig op het gebied van de gezondheidszorg;
u heeft affiniteit met het werk van huisartsenposten in het bijzonder en gezondheidszorg in het
algemeen.

U herkent zich in het volgende beeld:




U stelt de belangen van patiënten en hun vertegenwoordigers voorop;
u bent in staat onderscheid te maken tussen het eigen persoonlijke belang en het
gemeenschappelijke belang van patiënten;
u bent gemotiveerd en geïnteresseerd om vanuit patiëntperspectief zich een mening te
vormen over diverse onderwerpen met betrekking tot het beleid en de diensten van de
huisartsenposten West-Brabant.

Daarnaast beschikt u over de volgende eigenschappen:
•
•
•

U kunt goed samenwerken in teamverband;
u heeft goede sociale en communicatieve vaardigheden: luisteren, standpunten kunnen
verwoorden;
u heeft voldoende tijd en energie voor vergaderingen, het lezen van stukken en om zich te
verdiepen in bepaalde diensten van de instelling, al dan niet middels deelname aan
werkgroepen.

Wij vragen aan u het volgende:








Bereidheid om de vergaderingen van de patiëntenraad voor te bereiden en bij te wonen;
bereidheid om uw kennis up to date te houden door het lezen van relevante informatie, het
volgen van door de patiëntenraad georganiseerde trainingen op maat en/of het bijwonen van
landelijke of regionale bijeenkomsten;
inschatting is een tijdsinvestering van 8 – 12 uren per maand, niet altijd evenredig over het
jaar verdeeld;
de vergaderingen van de patiëntenraad worden in overleg vastgesteld;
u gaat vertrouwelijk om met informatie;
u beschikt over een computer en e-mail.

Wij bieden u:
•


Een jaarlijkse vrijwilligersvergoeding waardoor ook de kosten voor uw werk worden vergoed;
de mogelijkheid om deel te nemen aan opleiding en training.

Geen lid van de patiëntenraad kunnen zijn:
•
•

Werknemers van de instelling en de andere organisaties binnen de coöperatie en hun directe
partners;
leden van de raad van commissarissen en hun directe partners.

