Wil jij een cruciale rol spelen in het bewaken en
stimuleren van goede huisartsenzorg voor de
inwoners in de regio Midden-Brabant? Ben jij
enthousiast en positief kritisch? Dan zijn wij op zoek
naar jou!
Ter uitbreiding van de raad zijn we per direct op zoek naar een:

Lid voor de Cliëntenraad (M/V)
Wat doet de Cliëntenraad?
De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van PrimaCura
Huisartsenzorg Midden-Brabant B.V. Specifiek op het gebied van cliëntgerichte, veilig en betaalbare
zorg van goede kwaliteit in de breedste zin van het woord en meer specifiek op het gebied van
huisartsenzorg. De Cliëntenraad heeft de wettelijke bevoegdheid om gevraagd en ongevraagd advies
te geven aan de Raad van Bestuur over onderwerpen die van belang zijn voor de cliënten. Denk
hierbij aan communicatie richting cliënten, bescherming van persoonsgegevens en het zorgen voor
een goede klachtenregeling. De Cliëntenraad richt zich uitsluitend op het algemeen belang van
cliënten die gebruik maken van de zorg die onder verantwoordelijkheid van de PrimaCura
Huisartsenzorg Midden-Brabant B.V. wordt aangeboden. De raad heeft mogelijkheden om mee te
denken en te praten over een breed scala aan onderwerpen binnen de verleende huisartsenzorg.
Wat tref je aan?
De Cliëntenraad bestaat momenteel uit 4 leden. De Cliëntenraad overlegt gemiddeld 4 keer per jaar
met de Raad van Bestuur en 1 keer per jaar met het Coöperatiebestuur en de Raad van
Commissarissen. Tussentijds bereidt de raad deze overleggen voor in de eigen vergaderingen.
Conform de wet worden advies- en instemmingsverzoeken door de Raad van Bestuur aan de
Cliëntenraad voorgelegd. Voor elke vergadering ontvang je ter voorbereiding de vergaderstukken.
Raadsleden worden gefaciliteerd middels een vergoeding van €250,- per lid per jaar. Tevens wordt
voor de raad scholing en advies gefaciliteerd. De raad is lid van het Landelijk Steunpunt
(Mede)Zeggenschap. De raad is lid van het Landelijk Steunpunt (Mede)Zeggenschap.
Wat breng jij mee?
• Je vindt het leuk om mee te denken, je mening en advies te geven over de ontwikkelingen in de
huisartsenzorg in de regio Midden-Brabant en over de dienstverlening van de PrimaCura
organisatie.
• Je bent in staat je positief kritisch op te stellen en bent in staat op te komen voor het algemeen
belang van de cliënten.
• Ter bevordering van de diversiteit binnen de raad, heeft een kandidaat met kennis van en/of
affiniteit met andere culturele achtergronden de voorkeur.
Organisatie
PrimaCura Huisartsenzorg Midden Brabant is het centrale aanspreekpunt voor de eerstelijnszorg in
Midden-Brabant. Het is een coöperatie waarbij ruim 160 huisartspraktijken uit de regio zijn
aangesloten. De werkzaamheden zijn verdeeld over de volgende organisatieonderdelen: PrimaCura
Netwerkzorg, PrimaCura Kennis & innovatie en PrimaCura Huisartsen Spoedpost.
Voor meer informatie: https://www.primacura.nl
Nog vragen of geïnteresseerd?
Ben je benieuwd geworden en/of heb je nog vragen, dan kun je contact opnemen met de voorzitter
van de Cliëntenraad Marjolijn de Meijer via clientenraad@primacura.nl
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