
 

 

Geef jij onze patiënten een stem? 

 
Doktersdienst Groningen zoekt 

vijf leden en één voorzitter voor de cliëntenraad 
 
Wil jij écht iets kunnen betekenen voor de patiënten van Doktersdienst Groningen? Wij zijn 
op zoek naar mensen die de tevredenheid en participatie van patiënten naar een hoger plan 
kunnen te tillen. Samen maken we de huisartsenspoedzorg nog beter! 
 
Wie zijn wij? 
Doktersdienst Groningen (DDG) heeft vijf locaties in de provincie Groningen en kop van 
Drenthe. Op elke locatie leveren wij met een gemotiveerd en betrokken team van 
medewerkers in avond, nacht, weekenden en tijdens feestdagen spoedeisende 
huisartsenzorg. In 2022 wil DDG een cliëntenraad instellen, zodat de stem van de patiënt 
structureel geïntegreerd wordt in onze organisatie.  
 
De cliëntenraad 
De cliëntenraad behartigt de collectieve belangen van alle (toekomstige) cliënten van DDG 
met aandacht voor patiënttevredenheid en -participatie. De cliëntenraad toetst het beleid van 
DDG en adviseert, gevraagd en ongevraagd, vanuit het perspectief de patiënt (en naasten). 
Daarvoor heeft de cliëntenraad regelmatig overleg met de directie en/of bestuur van DDG. 
 
De invulling van de medezeggenschap wordt in de vorm van een actieplan bepaald en 
vastgelegd door de toekomstige cliëntenraadsleden, in overleg met DDG. Dit geldt ook voor 
een huishoudelijk reglement.  
 
Wie zoeken we? 
Wij zoeken vijf enthousiaste cliëntenraadsleden en één onafhankelijke voorzitter. Klik hier op 
de link voor het functieprofiel van cliëntenraadslid, voor het functieprofiel Voorzitter 
cliëntenraad en de visie van DDG op medezeggenschap. 
 
Wat we bieden 

− Een mooie kans om bij te dragen aan cliëntenparticipatie in de huisartsenspoedzorg 
in Groningen 

− Echt iets kunnen betekenen voor alle patiënten in het verzorgingsgebied van DDG 
door patiënttevredenheid en participatie naar een hoger plan te tillen  

− Het zelfstandig en gezamenlijk vormgeven en invullen van je rol als cliëntenraadslid, 
samen met je nieuwe teamleden  

− Ondersteuning bij administratieve taken van de cliëntenraad 

− Deskundigheidsbevordering om de taak goed voorbereid te kunnen uitvoeren. Kort 
nadat je als lid of als voorzitter bent aangenomen wordt een scholing gepland. 

− Vacatiegeld van € 750,- per jaar en een onkostenvergoeding van maximaal € 150,- per 
jaar. Voor de voorzitter is dit respectievelijk € 1.500,- en € 300,- per jaar.  

 

 



Geef jij de patiënt een stem? Reageer dan snel 
Ligt je hart bij de huisartsenspoedzorg? Wil je bijdragen aan kwaliteit van zorg vanuit 
patiëntperspectief? Kun je goed samenwerken en verbinden? Dan is lidmaatschap van de 
cliëntenraad van DDG misschien iets voor jou.  
 
Hoe verder? 
Zorgbelang Groningen, onafhankelijke belangenorganisatie voor patiënten, naasten en 
mantelzorgers, ondersteunt bij het instellen van deze cliëntenraad. Je sollicitatie, bestaande 
uit een beknopte motivatiebrief en cv, kun je sturen naar Sanne Terpstra, projectleider 
participatie en kwaliteit bij Zorgbelang Groningen, via s.terpstra@zorgbelang-groningen.nl. 
 
Graag ontvangen we je sollicitatie vóór 17 januari 2022. De eerste sollicitatiegesprekken 
vinden plaats op 7 en 8 februari 2022. 
 
Vragen? 
Voor vragen over de procedure kun je, van maandag t/m woensdag contact opnemen met 
Sanne Terpstra, via telefoonnummer 06 - 34 280 738 of per e-mail: s.terpstra@zorgbelang-
groningen.nl  
 
Voor inhoudelijke vragen over de nieuw op te zetten CR of over DDG kun je terecht bij Ria 
Schuurman, manager primair proces Doktersdienst Groningen via 
r.schuurman@doktersdienstgroningen.nl of 050 - 316 84 00. 
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