
            
                                                                                                                                                                      

Vacature - Cliëntenraad Reade 
 

Reade is op zoek naar nieuwe leden van de Cliëntenraad.  

 

De Cliëntenraad adviseert en praat mee over de gang van zaken binnen de organisatie. Haar belangrijkste 

taak is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van cliënten. Ze adviseert de Raad van 

Bestuur over allerlei onderwerpen die voor cliënten van belang zijn. De Cliëntenraad bestaat uit leden die 

elkaar met hun brede deskundigheid en ervaring uitstekend aanvullen. Bij hun werk worden ze 

ondersteund door een ambtelijk secretaris. Maandelijks komt de Cliëntenraad samen om te vergaderen, 

waarvan vier tot zes keer per jaar in aanwezigheid van een lid van de Raad van Bestuur en de secretaris 

Raad van Bestuur. Eenmaal per jaar vindt er in aanwezigheid van de Raad van Bestuur overleg met een 

afvaardiging van de Raad van Toezicht plaats. Elk lid heeft zijn eigen unieke ervaringen met Reade en de 

zorg. 

 

Wie zoeken wij? 

Als lid van de Cliëntenraad ben je bekend met Reade als (oud)-cliënt, partner of ouder van een cliënt, of 

voel je je op een andere wijze sterk betrokken bij de cliënten van Reade. Je wil je actief inzetten voor de 

gemeenschappelijke belangen van de cliënten van Reade. Je kunt je goed inleven in hun belangen, maar 

kunt ook voldoende afstand nemen van eventuele persoonlijke belangen. Daarnaast ben je in staat om 

beleidsstukken te lezen en hierover een mening te vormen vanuit het cliëntenperspectief. Je hebt 

interesse in de gezondheidszorg in het algemeen en in de revalidatiezorg en/of reumazorg in het 

bijzonder. Je hebt goede contactuele eigenschappen en kunt uitstekend samenwerken in een team. 

Tenslotte vragen we twee à drie uur per week beschikbaarheid voor de cliëntenraad.  

 

Over Reade  

Bij Reade, centrum voor revalidatie en reumatologie werken ruim 700 professionals in circa 130 

beroepen. Naast de twee hoofdlocaties van Reade in hartje Amsterdam bieden wij zorg, ondersteuning en 

advies in tal van ziekenhuizen, kinderdagcentra en scholen in Amsterdam en omstreken. 

Onze kernwaarden zijn professioneel, met plezier, klantgericht en vernieuwend. Deze waarden zien we 

terug in hoe we werken. Door goed werk te leveren, scherp in de gaten te houden waar cliënten om 

vragen en oog te hebben voor vernieuwing, gaan wij samen voor maximaal resultaat.  

 

Wat bieden wij? 

Als lid van de cliëntenraad heb je, via medezeggenschap, de mogelijkheid om ontwikkelingen binnen de 

organisatie van dichtbij te volgen en te beïnvloeden. Je mag meedenken over deze ontwikkelingen en 

kunt op deze manier de belangen van cliënten behartigen. Jaarlijks zal je één tot twee keer een training 

bijwonen en er bestaat de mogelijkheid tot deskundigheidsbevordering. Als lid ontvang je een 

onkostenvergoeding en vacatiegeld.  

 

Zet jij de eerste stap? 

Je brief met motivatie en cv kun je sturen naar: clientenraad@reade.nl . Wil je meer weten over de 

cliëntenraad? Kijk dan op www.reade.nl/clientenraad 
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