
                          
         

 Profielschets lid Cliëntenraad Huisartsen Eemland, september 2021 
 

 
 
 
Profielschets Cliëntenraad Huisartsen Eemland 
 
Algemeen 
Een lid van de Cliëntenraad heeft: 
- Algemene interesse in de huisartsenzorg in het werkgebied van Huisartsen Eemland; 
- De motivatie om de gemeenschappelijke belangen van patiënten t.b.v. de 

huisartsenzorg, de avond-, nacht- en weekendzorg op de huisartsenpost en de zorg voor 
chronische ziekten in de eerste lijn te behartigen;  

- Bereidheid om circa vijf keer per jaar te vergaderen en eventueel extra werkzaamheden 
te verrichten voor de Cliëntenraad; 

- Bereidheid om scholing te volgen op het gebied van inspraak; 
- Zijn of haar woonplaats in het werkgebied van Huisartsen Eemland; 
- Bekendheid met de huisartsenzorg, huisartsendienst of ketenzorg chronische ziekten en 

GGZ in de eerste lijn als patiënt, ex-patiënt, familielid/ naaste van een patiënt of blijkend 
uit binding met maatschappelijke groeperingen. 

 
Vaardigheden 
Een lid van de Cliëntenraad: 
- Kan omgaan met vertrouwelijke informatie; 
- Is vanuit het patiëntenperspectief in staat beleidsstukken te lezen; 
- Kan zich inleven in de belangen van patiënten, maar kan ook voldoende afstand nemen 

van individuele belangen; 
- Heeft een kritische, constructieve en open houding; 
- Is in staat tactvol, maar standvastig op te treden; 
- Kan zich goed mondeling en schriftelijk uitdrukken. 

 
Overige informatie 
- Een vacatievergoeding van € 75,- per vergadering wordt beschikbaar gesteld en 

reiskosten worden vergoed; 
- Leden van de Cliëntenraad worden op persoonlijke titel benoemd (dus functioneren 

zonder last of ruggespraak); 
- De Cliëntenraad werkt met een Medezeggenschapsreglement en een Huishoudelijk 

reglement; 
- Voor de samenstelling van de Cliëntenraad wordt uitgegaan van aanvullende kennis en 

kwaliteiten bij de betrokken leden en het vormen van een redelijke afspiegeling van het 
patiëntenbestand. Dit geldt zowel voor ervaringsdeskundigheid als voor de regio.  

 
Meer informatie en/of aanmelden 
Kijk voor meer informatie of aanmelden op onze website huisartseneemland.nl of neem 
contact op via clientenraad@huisartseneemland.nl. 


