Vacature leden Adviesraad
met als aandachtsgebied complementaire zorg
Zorgbelang Groningen behartigt de belangen van iedereen die in de provincie Groningen gebruik
maakt van welzijn en zorg. Positieve Gezondheid is onze leidraad: wij willen dat inwoners – ook met
een ziekte of beperking – een voor hen betekenisvol leven kunnen leiden. Waarover ze zelf, met hun
naasten, zoveel mogelijk de regie kunnen voeren. Hiervoor is het nodig dat zorg en welzijn zijn afgestemd op wat zij nodig hebben, toegankelijk zijn en van goede kwaliteit.
Zorgbelang Groningen organiseert daarom dat patiënten, cliënten, naasten, mantelzorgers en andere
inwoners van onze provincie op verschillende momenten en manieren kunen meepraten en meebeslissen. Over de zorg voor henzelf, maar ook over zorg in het algemeen in onze provincie. Goede zorg
bereiken we alleen samen met de mensen om wie het gaat.
We zijn onafhankelijk maar werken wel graag en veel samen. Allereerst met de provinciale belangenbehartigers Platform Hattinga Verschure (voor mantelzorgers) en zaVie (voor mensen met een chronische ziekte, lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking, senioren en hun naasten). En daarnaast met andere belangenbehartigers en patiëntenorganisaties, gemeenten, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en kennisinstellingen. Bij Zorgbelang werken ruim 20 mensen in dienstverband.
De Adviesraad
De Adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur over het inhoudelijk
beleid en de strategische koers van Zorgbelang Groningen. Bijvoorbeeld over het jaarlijkse activiteitenplan en het meerjarenbeleidsplan. In de Adviesraad zijn diverse doelgroepen vertegenwoordigd.
Waaronder die van Platform Hattinga Verschure en zaVie, maar ook andere doelgroepen zoals jongeren in de jeugdhulp, daklozen en cliëntenraden.
De Adviesraad zoekt per direct een lid dat in de Adviesraad het perspectief kan vertegenwoordigen
van gebruikers van complementaire zorg. Dit lid vervult een brugfunctie tussen Zorgbelang Groningen
en (organisaties van) deze doelgroep.
Profiel
Van dit lid van de Adviesraad vragen we:
• aantoonbare kennis en affiniteit met het perspectief van zorgvragers, in het bijzonder van gebruikers van complementaire zorg;
• kennis van en ervaring in het denken en spreken vanuit het zorgvragersperspectief;
• vaardigheden om beleidsmatig en inhoudelijk over zorg- en welzijnsonderwerpen te discussiëren.
De functie van lid van de Adviesraad is onbezoldigd. Reis- en onkosten worden vergoed.
Uitsluitingen
Geen lid van de Adviesraad kunnen worden (voormalige) personeelsleden van Zorgbelang Groningen,
personen die belangen vertegenwoordigen die strijdig zijn met die van de Adviesraad, of personen die
door het lidmaatschap van de Adviesraad onevenredige bestuurlijke invloed zouden verwerven.
Procedure
Uw sollicitatiebrief met CV kunt u mailen naar c.spoor@zorgbelang-groningen.nl o.v.v. vacature adviesraad.
Meer informatie
Voor vragen of reacties kunt u contact opnemen met dhr. Edwin Klok, 050-5713999 of
06-44658340. Of dhr. Dirk Postma, voorzitter Adviesraad 06-19851715.
Meer informatie is te vinden op www.zorgbelang-groningen.nl of volg ons op LinkedIn
(https://www.linkedin.com/company/zorgbelang-groningen/), facebook
(https://www.facebook.com/zbgroningen) of twitter (https://twitter.com/zorgbelang_gr).

