Nieuw lid gezocht voor cliëntenraad Senioren ambulant
In 2020 werd de structuur van de medezeggenschap binnen Bartiméus gewijzigd, met
als gevolg een cliëntenraad voor elke klantgroep. Dit met als doel de stem van de cliënt
nog beter te laten doorklinken bij het bepalen van beleid ten gunste van de huidige en de
toekomstige cliënt. Nu ruim een jaar geleden ging daartoe de cliëntenraad Senioren
Ambulant (CRSA) van start, gevormd door senioren uit het hele land. Met ingang van 1
april is echter sprake van een vacature die wij graag opgevuld zouden willen zien.

Wat doet de cliëntenraad Senioren Ambulant?
De CRSA behartigt de belangen van de cliënten binnen Bartiméus, ouder dan 55+.
De raad doet dit door het bestuurlijk handelen te toetsen aan het jaarlijks op te stellen
deeljaarplan, het eigen werkplan de deelbegroting en de beleidsbeslissingen, voor zover
die betrekking hebben op zaken die de 55+’ers aangaan.
Daarbij brengt de raad waar nodig gevraagd of ongevraagd advies uit.
De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz 2018) geeft daartoe wettelijk
erkende bevoegdheden.
De CRSA komt tien keer per jaar bijeen, waarvan vijf keer fysiek in Zeist.

Wat verwachten wij?
•
U beschikt over minimaal een mbo/hbo werk- en denkniveau;
•
U ontvangt zélf dienstverlening van Bartiméus of heeft dit ontvangen in één van de
regio’s;
•
U bent ouder dan 55 jaar en niet meer in een betaalde functie werkzaam is bij
aanvang van de werkzaamheden in de raad;
•
U beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en houdt er van om in
teamverband resultaatgericht, tactvol en standvastig aan de slag te gaan;
•
U beheerst de Nederlandse taal goed;
•
U kan zich inleven in de belangen van cliënten, maar ook afstand nemen van
persoonlijke ervaringen en belangen;
•
U bent positief kritisch, evenwichtig en doortastend en beschikt over een vleugje
humor;
•
U bent bereid om tijd te besteden aan het vergaderen, het onderhouden van
contact met de achterban, het inlezen op documenten en uitvoeren van taken die in de
raad onderling zijn verdeeld;
•
U bent bereid om te investeren in de eigen deskundigheidsbevordering op het
gebied van medezeggenschap, zoals de Wmcz 2018, het lezen van tijdschriften en
naslagwerk over cliëntenmedezeggenschap en het volgen van scholing;
•
U kan omgaan met vertrouwelijke informatie, discussies en beleidsstukken;
•
U beschikt over voldoende (computer)vaardigheden.

Om in aanmerking te komen dient u bekend te zijn met de dienstverlening van
Bartiméus. Uiteraard hebt u kennis van en interesse in de maatschappelijke belangen van
mensen met een visuele beperking.

Wat bieden wij?
Wij bieden een interessante en afwisselende functie binnen de CRSA van Bartiméus. Er is
sprake van een vastgestelde vacatievergoeding. Daarnaast worden reiskosten op basis
van een vergoeding per kilometer verrekend.
Inlichtingen over de vacatures zijn te verkrijgen bij Dhr. Sidney Tetelepta, interim
voorzitter van de CRSA via 06 19 01 10 81 of bij Deborah Lucas, ambtelijk secretaris
CRSA via 06 81 85 97 33 of email: clientenraadsenioren@bartimeus.nl
Uw schriftelijke reactie met motivatie en zo mogelijk vergezeld van een CV kunt u tot
uiterlijk 12 mei 2022 digitaal, sturen aan de CRSA van Bartiméus:
clientenraadseniorenambulant@bartimeus.nl

