Oproep leden voor de cliëntenraad Eindhovens Psychologisch Instituut Zorg
en Psychologisch Instituut Tilburg
Het Eindhovens Psychologisch Instituut Zorg en het Psychologisch Instituut Tilburg zijn op zoek naar
leden voor de eerste gezamenlijke cliëntenraad. Heb je interesse, meld je dan nu aan!
Het EPI ziet een cliëntenraad als een waardevolle aanvulling om mee te denken over de kwaliteit van
de zorg en andere verbeteringen binnen het EPI. Met de cliëntenraad wil de directie van het EPI in
gesprek over de manier waarop zij zorg verleent en hoe we dit nog beter kunnen doen.
Aantal leden: de cliëntenraad bestaat uit drie leden waarvan één lid optreedt als voorzitter.
Duur van het lidmaatschap: het lidmaatschap van de cliëntenraad duurt vier jaar. Na die vier jaar is
het twee keer mogelijk om opnieuw voor vier jaar te worden herbenoemd.
Taken:
 De cliëntenraad heeft tot taak om, binnen het kader van de doelstellingen van de instelling,
in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van cliënten te behartigen.
 De cliëntenraad adviseert de directie gevraagd en ongevraagd.
 De cliëntenraad overlegt minimaal 2 maal per jaar met de directie over het beleid en de
zorgverlening van het EPI.
Profiel:
Van leden van de cliëntenraad wordt verwacht dat zij:
•
geïnteresseerd zijn in de gezondheidszorg in het algemeen en in de patiëntenzorg in het
Eindhovens Psychologisch Instituut in het bijzonder;
•
beschikken over bestuurlijk inzicht;
•
bekend zijn met het Eindhovens Psychologisch Instituut als cliënt of als
vertegenwoordiger van een cliënt;
•
bereid zijn om vier uur per maand te besteden aan het vergaderen, het onderhouden van
contacten, het voorbereiden van adviezen en het uitvoeren van diverse taken;
•
bereid zijn deze taak minimaal 4 jaar op zich te nemen;
•
bereid zijn zich te verdiepen in medezeggenschap in de geestelijke gezondheidszorg;
•
woonachtig zijn in regio Eindhoven of de regio Tilburg.
Daarnaast moeten leden van de cliëntenraad:
•
kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie;
•
in staat zijn beleidsstukken te lezen en zich hierover een visie te vormen, met name
vanuit het cliëntenperspectief;
•
zich kunnen inleven in de belangen van cliënten, maar ook voldoende afstand kunnen
nemen van persoonlijke belangen;
•
een kritische, positieve en open houding hebben;
•
beschikken over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden;
•
in teamverband kunnen functioneren.
Selectieprocedure: indien je interesse hebt willen we je vragen een korte motivatie te sturen. Op
basis van de binnengekomen brieven worden gesprekken ingepland en worden er drie mensen
uitgenodigd lid te worden van de cliëntenraad.
Meer informatie: meld je even bij de balie of mail naar info@epi-groep.nl of info@epi-tilburg.nl.

