Ledenvoordeel & ledenbetrokkenheid

Profielschets Ledenraadlid
De profielschets is uitgangspunt bij de werving en het functioneren van ledenraadleden.
Ledenraad Zorgboogextra
Zorgboogextra is een coöperatieve vereniging waarvan mensen lid kunnen worden. Vanuit
die rol kunnen leden invloed en zeggenschap uitoefenen op het functioneren van
Zorgboogextra en de Zorgboog. De ledenraad vertegenwoordigt de belangen van alle leden
en cliënten, fungeert als klankbord voor de raad van bestuur en adviseert over de kwaliteit
van de dienstverlening.
Taken en bevoegdheden
De ledenraad is een orgaan dat bestaat uit afgevaardigden die door en uit leden zijn
gekozen. Het merendeel van de bevoegdheden en taken die statutair aan de algemene
vergadering toekomen, wordt bij de ledenraad belegd. De formele rol bestaat uit: formele
medezeggenschap (ligt vast in de statuten) en (verzwaard) adviesrecht (uitvoeren van de
taken die beschreven zijn in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen). De
ledenraad geeft daarmee invulling aan medezeggenschap. Daarnaast draagt de ledenraad
(mede) zorg voor het bevorderen en structureren van de ledeninvloed en
ledenbetrokkenheid.
Samenstelling ledenraad
De ledenraad bestaat uit minimaal 7 en maximaal 19 leden.
We streven naar een evenwichtige verdeling over de doelgroepen en de gemeenten:
Doelgroepen (lees: relatie hebben met):
Woonverpleging
Wijkzorg en wijkverpleging
JGZ/Kraam
Wonen en Welzijn
Paramedische diensten en eerstelijnszorg
Zorgboogextra
Gemeenten
Helmond
Gemert-Bakel
Asten
Laarbeek
Someren
Deurne
Mierlo
Nuenen
Aanpalende gemeenten

Ledenvoordeel & ledenbetrokkenheid

Basiscriteria individuele leden
Algemene eisen
De kandidaat
heeft een affiniteit met het werk van ledenraden/cliëntenraden in de zorg;
heeft belangstelling in ontwikkelingen in de zorg op regionaal en landelijk
niveau;
is maatschappelijk betrokken;
heeft affiniteit met visie en doelstelling van de Zorgboog;
heeft betrokkenheid met doelgroepen en de organisatie.
Aanvullende eisen
De kandidaat
kan beleidsmatig denken;
is in staat onderscheid te maken tussen cliëntenbelang en belang(en) van de
Zorgboog;
beschikt bij voorkeur over bestuurlijke ervaring;
heeft ervaring met belangenbehartiging;
goede sociale vaardigheden (samenwerken in teamverband);
kan zich verplaatsen in de positie van cliënten, leden, medewerkers &
vrijwilligers, bestuurders en de organisatie;
heeft een kritische en constructieve instelling;
is bij voorkeur woonachtig/werkzaam in het werkgebied;
is bereid tijd en energie ter beschikking te stellen.

