
  

 

Wilt u de belangen behartigen van patiënten in uw regio? 
PeriScaldes is op zoek naar 
 
   Leden voor haar Cliëntenraad 
 
    (contractduur 1 – 4 jaar) 
 
De cliëntenraad vertegenwoordigt alle cliënten van PeriScaldes. De raad brengt gevraagd 
en ongevraagd advies uit aan het bestuur. 
Op deze wijze wordt uw stem gehoord op het gebied van beleid en uitvoering van 
zorgverlening en veranderingen in de organisatie van de zorg.  
De raad bestaat uit negen leden.  
 
Over PeriScaldes 
PeriScaldes is een eerstelijnsorganisatie ontstaan uit de fusie van drie zorggroepen: te 
weten Ketenzorg Walcheren, Zorggroep de Bevelanden en Zorggroep Schouwen-
Duiveland. Diverse zorgverleners die bereid zijn gezamenlijke doelen te verwezenlijken 
participeren in deze nieuwe organisatie. Alle zorgaanbieders binnen PeriScaldes houden 
zich aan afspraken waaraan goede zorg volgens de Zorgstandaard moet voldoen, 
afgestemd op uw wensen. Zij hebben met elkaar afgesproken wie welke hulp biedt, hoe ze 
naar elkaar kunnen verwijzen, op welke manier de zorg wordt getoetst en aangepast aan 
nieuwe wetenschappelijke inzichten; alles in dienst van nog beter afgestemde zorg voor 
uw behandeling. 
Binnen PeriScaldes zijn afspraken gemaakt voor de zorgprogramma's Diabetes Mellitus 
type 2 (DM), Cardio Vasculair Risico Management (CVRM), Chronic Obstructive 
Pulmonary Disease (COPD) en Astma. Op termijn vindt uitbreiding van de 
zorgprogramma's plaats. 
 
Doel cliëntenraad  
Het behartigen van de belangen van alle cliënten van PeriScaldes. Daarnaast zorgt de 
cliëntenraad voor een optimale afstemming van zorg tussen aanbieders en cliënten. 
Tevens zorgt de cliëntenraad voor een optimale communicatie tussen en naar cliënten. 
 
Functie inhoud 
Deelname aan de cliëntenraad vraagt tijd en motivatie. De raad vergadert doorgaans vier 
keer per jaar, waarvan twee keer met het bestuur. 
In ruil daarvoor krijgt u, naast een gepaste onkostenvergoeding voor (voorbereiding van) 
vergaderingen en reiskosten, invloed op het beleid van PeriScaldes en krijgt u de 
mogelijkheid om nieuwe kennis en contacten op te doen. 
 
Functie-eisen 
Als lid van de cliëntenraad: 

 wordt u behandeld in een van de zorgprogramma's van PeriScaldes; 

 heeft u belangstelling voor – en mogelijk ook ervaring met – de gezondheidszorg; 

 bent u in staat om onafhankelijk advies uit te brengen; 

 representeert u de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van PeriScaldes; 

 heeft u goede sociale en communicatieve vaardigheden; 

 kunt u omgaan met vertrouwelijke informatie; 

 bent u minimaal 21 jaar en woonachtig in het verzorgingsgebied van PeriScaldes; 

 bent u bereid om zich minimaal een jaar in te zetten. 
 



  

 

Binnen de cliëntenraad is het van belang dat bepaalde expertise aanwezig is. Deze 
expertise kan al dan niet verenigd zijn in een persoon. 
De volgende eigenschappen zouden een aanbeveling kunnen zijn: 

 beleidsmatig denkvermogen; 

 bestuurlijke ervaring / mogelijkheid tot samenwerking in een bestuurlijke omgeving; 

 ervaring met belangenbehartiging; 

 netwerker; 

 kritisch en constructief; 

 kennis van zorgstandaarden; 

 bereid scholing te volgen op het gebied van medezeggenschap. 
 
Patiënten en cliënten van de PeriScaldes zijn van harte welkom als lid van de 
cliëntenraad. Binnen de cliëntenraad wordt er gestreefd naar afspiegeling van 
vertegenwoordiging van het werkgebied en zorgprogramma’s onder uitvoering van 
PeriScaldes. Voor deze vacatures krijgen patiënten woonachtig in de regio’s Walcheren of 
Schouwen Duiveland en die begeleiding krijgen voor Astma voorrang.  
   
Zorgverzekeraars, werknemers van PeriScaldes en andere gecontracteerde 
zorgaanbieders, evenals hun verwanten in de 1e en 2e graad en samenlevende partners 
kunnen geen lid worden van de cliëntenraad.  
 
Reageren 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de manager van PeriScaldes, Maria 
van der Sluis, telefoonnummer 0118 632080 of via m.vandersluis@periscaldes.nl  
Wanneer u belangenstelling heeft u, kunt u uw sollicitatiebrief met curriculum vitae richten 
aan de Cliëntenraad, o.v.m. vacature. Postbus 416, 4460 AV,  Goes of via 
clientenraad@periscaldes.nl  
 
 
 
 

mailto:m.vandersluis@periscaldes.nl
mailto:clientenraad@periscaldes.nl

