Wij zoeken enthousiaste leden voor de cliëntenraad van GGZ
Delfland, kom jij ons team versterken?
De cliëntenraad van GGZ Delfland is per direct op zoek naar enthousiaste cliëntenraadsleden. Je kan
lid worden van onze cliëntenraad als je zelf cliënt bent of als je kortgeleden zelf cliënt was bij GGZ
Delfland. Voor ex-cliënten zijn er 2 zetels beschikbaar in de cliëntenraad.
Wat doen wij?
Als leden van de cliëntenraad praten wij mee over de gang van zaken binnen de organisatie. Onze
belangrijkste taak is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de cliënten. Wij
adviseren de Raad van Bestuur van GGZ Delfland en geven gevraagd en ongevraagd advies over
onderwerpen die voor alle cliënten van belang zijn.
Wie zoeken wij?
Wij zoeken (ex-)cliënten van GGZ Delfland. Wij verwachten van jou dat je geïnteresseerd bent in de
GGZ en affiniteit hebt met de cliënten van GGZ Delfland. Het is fijn als je een kritische, positieve en
constructieve houding hebt en als je communicatief vaardig bent.
Hoeveel tijd kost het?
De werkzaamheden van de cliëntenraad vragen een tijdsinvestering van gemiddeld 8 uur per week.
De tijd besteed je aan vergaderen, (elke maandagmiddag in Delft) het onderhouden van contacten
en het voorbereiden van adviezen.
Behalve dat wij iets aan onze cliëntenraadsleden vragen heeft de cliëntenraad jou ook iets te bieden.
Zo ontvang je als lid van de cliëntenraad per maand de maximale belastingvrije
vrijwilligersvergoeding en krijg je de mogelijkheid om (bij) geschoold te worden. Naast
vergaderfaciliteiten krijg je de beschikking over een chromebook en een ov-business card voor het
reizen naar de vergaderlocatie. Daarnaast wordt de cliëntenraad inhoudelijk en secretarieel
ondersteund door een ondersteuner.
Naast de werkzaamheden is er ook ruimte om samen leuke dingen te doen zoals een etentje of een
uitje. De cliëntenraad van GGZ Delfland biedt je een enthousiast team om in samen te werken en om
mee te sparren.
Enthousiast of nieuwsgierig
Ben je na het lezen van deze vacature enthousiast geworden dan horen we graag van je! Je kan
jouw brief en cv mailen naar clientenraad@ggz-delfland.nl . Voor vragen kun je ook contact met ons
opnemen via 06 304 15 551
Bekijk het filmpje van onze cliëntenraad op youtube: https://youtu.be/xyZ9VhvAC1I
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