Lid Cliëntenraad gezocht!
Ben je de ouder van een kind of ben je zelf patiënt, die in behandeling is (of is geweest) bij
Basalt en vind je het belangrijk dat de belangen van patiënten goed behartigd worden? Lees
dan snel verder!
Wat ga je doen bij Basalt?
Je maakt deel uit van de Cliëntenraad, die bestaat uit vertegenwoordigers van de patiënten,
die behoren tot de doelgroepen van Basalt en een onafhankelijk voorzitter. Je krijgt veel
informatie over alles wat Basalt doet voor patiënten en je mag hier advies over geven. Je
houdt van het lezen van stukken en vergaderen, maar ook praktisch schrijven van stukjes
(bijvoorbeeld rapportages uit werkgroepen) en deelnemen aan o.a. werkgroepen en
evaluatiegesprekken met patiënten.
Tijdsinvestering?
De Cliëntenraad vergadert 6 maal per jaar, inclusief overleg met de Raad van Bestuur.
Daarnaast zijn er bijeenkomsten van werkgroepen en andere activiteiten, waarbij per
onderwerp afgesproken wordt, wie de Cliëntenraad vertegenwoordigt.
De vergaderingen en bijeenkomsten vinden in principe overdag plaats en afwisselend in Den
Haag, in Leiden en één keer per jaar ook op één van de andere locaties van Basalt (Delft,
Gouda en Zoetermeer).
Wat kun jij Basalt bieden?
Als patiënt die in behandeling is (of is geweest) bij Basalt kun je je ervaring goed gebruiken om
vanuit de Cliëntenraad te adviseren aan de Raad van Bestuur. We zoeken momenteel vier
leden die vanuit hun achtergrond een waardevolle bijdrage kunnen leveren:
• Eén persoon, die ouder is van een jong kind dat in behandeling is (of recent is geweest) bij
Basalt.
• Eén persoon, die als patiënt bij de hartrevalidatie van Basalt revalideert (of heeft
gerevalideerd).
• Eén persoon, die als patiënt revalideert of heeft gerevalideerd bij Basalt vanwege een
dwarlaesie.
• Eén persoon, die als patiënt revalideert of heeft gerevalideerd bij Basalt vanwege een CVA
of NAH.
Jongeren (18 – 25 jaar) worden van harte uitgenodigd om te reageren.
Wat kunnen wij voor jou betekenen?
Basalt biedt een introductieprogramma voor nieuwe leden van de Cliëntenraad.
De leden ontvangen een reis- en vacatievergoeding.
Wil je meer weten?
Inlichtingen worden graag verstrekt door Anna Marie Wechgelaer, Secretaris van de
Cliëntenraad, tel. 06- 5356 0551.
Hoe kun je je belangstelling kenbaar maken?
Je kunt je belangstelling met een korte motivatie en cv kenbaar maken tot en met 31 mei
2022, door een e-mail te versturen naar Werken@Basaltrevalidatie.nl.
Er kunnen omstandigheden ontstaan waardoor wij de vacature eerder sluiten, wacht niet met
solliciteren, maar reageer direct!
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Wanneer kun je een reactie verwachten?
Binnen een week kun je per e-mail een bevestiging verwachten. Zo spoedig mogelijk ontvang
je meer informatie over de selectie. Na een selectie uit de reacties zal een
kennismakingsgesprek met de voorzitter en een van de leden van de Cliëntenraad worden
gepland (in Basalt Den Haag of Leiden).

