
 
 

 
Draagt u de huisartsenzorg een warm hart toe en wilt u graag een bijdrage leveren aan het 
verbeteren van de huisartsenzorg in de regio? Dan nodigen wij u van harte uit om te reageren! 
Wij zijn op zoek naar:  
 

Cliëntenraadleden voor huisartsenzorg 

4 leden en 1 voorzitter  
 
In de regio Goeree Overflakkee en de Hoeksche Waard bestaan twee samenwerkingsverbanden 
van huisartsen, namelijk Zorggroep Haringvliet en Zorggroep Hoeksewaard. Binnen dit 
samenwerkingsverband worden afspraken gemaakt met alle huisartsen én met andere 
zorgverleners om samen de zorg voor kwetsbare patiënten dichtbij huis te organiseren. Denk 
hierbij aan mensen met een chronische ziekte en/of kwetsbare ouderen.   
De huisartsen werkzaam op Goeree Overflakkee en de Hoeksche Waard werken buiten 
kantoortijden voor spoedgevallen samen bij Huisartsenpost ’t Hellegat.  
De organisaties leveren kwalitatief hoogwaardige huisartsenzorg en hebben continue aandacht 
voor verbetering. De mening van de patiënt speelt hierbij een belangrijke rol en dat is de reden 
om een cliëntenraad op te richten.  
 

Wat doet de cliëntenraad? 
 
De cliëntenraad denkt mee over kwaliteit van zorg vanuit het cliëntperspectief. De cliëntenraad 
komt regelmatig (4-6x per jaar) bij elkaar, sluit op verzoek aan bij een overleg of wordt om advies 
gevraagd bij bijvoorbeeld nieuw te ontwikkelen folders of informatie op een website.  
 

Wat verwachten wij? 
 
Van de leden voor de cliëntenraad verwachten wij: 

• Affiniteit met en/of ervaring in de zorg. 

• Interesse in gezondheidszorgvraagstukken. 

• Belangstelling voor de positie van patiënten. 

• Tijd vrij kunnen maken voor overleggen. (ongeveer 4-6 x per jaar) 

• Woonachtig in de Hoeksche Waard of op Goeree-Overflakkee. 
 



Van de voorzitter verwachten wij daarnaast: 

• Leiding kunnen geven aan de vergadering. 

• De leden kunnen stimuleren tot actieve deelname en actief meedenken. 

• Samenwerking kunnen opbouwen met bestuur en management van de zorggroepen. 

• De cliëntenraad eventueel extern kunnen vertegenwoordigen. 
 

Wat bieden wij? 
 

• Samenwerking met gedreven mensen die verbetering van kwaliteit van zorg nastreven. 

• Een vrijwilligersfunctie, met reis en- onkostenvergoeding en vrijwilligersvergoeding. 

• Informatie en mogelijkheden tot deelname relevante scholingen.  
 

Belangstelling? 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Josette van Loon van Samergo, 06-14968020 
of per e-mail j.vanloon@samergo.nl of met Wendy Ophorst, manager van Zorggroep 
Hoeksewaard, 06-539989926 of per e- mail w.ophorst@zghw.nl. 
 
Uw motivatiebrief en CV kunt u mailen naar j.vanloon@samergo.nl. De sluitingstermijn voor 
deze vacature is maandag 13 juni 2022, de gesprekken zullen plaats vinden in de eerste 2 weken 
van juli 2022. 
 
 
 

 
 
 
 
 

mailto:j.vanloon@samergo.nl
mailto:w.ophorst@zghw.nl
mailto:j.vanloon@samergo.nl

