
September 2016 

De Cliëntenraad van het Erasmus MC zoekt versterking! 

 

Functie-inhoud 

Meedenken voor- en bijdragen aan een beter Erasmus MC. Als lid van de Cliëntenraad adviseer je over 

belangrijke onderwerpen waarbij altijd één belang centraal staat: die van de cliënt.    

De Cliëntenraad praat en denkt vanuit de gemeenschappelijke belangen van patiënten mee over de gang van 

zaken binnen het ziekenhuis en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur over alle 

onderwerpen die van belang zijn voor het verlenen van deskundige, veilige en vriendelijke zorg aan patiënten.  

Als lid van de Cliëntenraad vergader je gemiddeld acht keer per jaar over belangrijke thema’s als 

patiënttevredenheid en kwaliteit van zorg. Daarnaast ben je bijvoorbeeld betrokken bij een werkgroep gericht op 

een bepaald thema en/of bezoek je relevante symposia. Kortom: een bijzondere kans om cliënten een stem te 

geven in de ontwikkeling van het Erasmus MC.  

 Werkomgeving 

Een gezonde bevolking en excellente zorg door onderzoek en onderwijs. Daarvoor staat het Erasmus MC. 

Baanbrekend werken, grenzen verleggen en voorop lopen. In onderzoek, onderwijs en zorg. Bij ons werken 

denkers die doen. Gedreven aanpakkers die met veel verstand van zaken werken aan het verbeteren en 

vernieuwen van de zorg van vandaag en de gezondheid van morgen. 

De Cliëntenraad bestaat uit negen personen en behandelt een veelheid aan onderwerpen zoals de nieuwe 

manier van werken/omgaan met patiënten in de nieuwbouw, medicatieveiligheid, digitaal patiëntendossier, 

samenwerking met andere ziekenhuizen en de eerder genoemde patiënttevredenheid en kwaliteit van zorg. De 

zittingstermijn is vier jaar met de mogelijkheid tot herbenoeming. 

Profiel 

Je bent patiënt, ex-patiënt, of vertegenwoordiger van een patiënt en woonachtig in de Regio Rijnmond. Je bent 

enthousiast en betrokken om bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van het Erasmus MC. Je bent kritisch én 

constructief en communiceert op een heldere en prettige manier. Gezien de samenstelling van de Rotterdamse 

bevolking worden kandidaten met een niet-Westerse culturele achtergrond nadrukkelijk uitgenodigd om te 

solliciteren. Voor medewerkers van het Erasmus MC is het niet mogelijk om te solliciteren. 

Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor de aanstelling.  

Wij bieden 

Een bijzondere positie waarin je medezeggenschap hebt over het beleid van het Erasmus MC. Hiervoor ontvang 

je een financiële vergoeding (300 euro per kwartaal) en een reiskostenvergoeding. Indien gewenst is het mogelijk 

om een relevante cursus of scholing te volgen die ten goede komt aan je ontwikkeling als lid van de 

Cliëntenraad.  

Inlichtingen 

Voor meer informatie over het lidmaatschap kun je contact opnemen met Frans Kevenaar, voorzitter 

Cliëntenraad via 0622240069. Je kunt ook de website van de Cliëntenraad raadplegen: 

www.erasmusmc.nl/clientenraad/ 

Solliciteren 

Ben je geïnteresseerd en wil je solliciteren? Klik dan op de ‘solliciteer-button’.  

In de laatste week van oktober en de eerste week van november zullen de gesprekken plaatsvinden. 
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