Ben jij...
Wie zijn wij
De Cliënten- en familieraad van Dokter
Bosman komt op voor de belangen van de
cliënten en die van hun familie en naasten. Wij
zijn ervaringsdeskundige (ex)cliënten en/of
familie van (ex)cliënten. We beoordelen of de
keuzes die Dokter Bosman maakt bijdragen
aan betere zorg en we geven advies hoe de
zorg beter kan. We hebben hierover
regelmatig contact met de directie van
Dokter Bosman. De cliënten- en familieraad
geeft gevraagd en ongevraagd adviezen. De
cliënten- en familieraad is er niet voor de
behandeling van individuele klachten.

DE CLIENTEN- EN
FAMILIERAAD VAN
DOKTER BOSMAN

ZOEKT JOU!
HELP JIJ ONS MEE OM DE
ZORG VANUIT HET
CLIENTENPERSPECTIEF TE
VERBETEREN?

De cliënten van Dokter Bosman zijn heel divers
en hebben verschillende belangen. We
proberen zo goed mogelijk al die
verschillende belangen te behartigen. Op dit
moment is er ruimte voor minimaal 3 nieuwe
leden waarvan tenminste één bekend is
(persoonlijk of via een naaste) met de zorg
vanuit Kinderen & Jeugd, één vanuit
volwassenen en één vanuit het AKC. De
voorkeur gaat tevens uit naar nieuwe leden
die bij aanvang van het lidmaatschap recente
ervaring hebben met de zorg vanuit Dokter
Bosman.

geïnteresseerd in de geestelijke
gezondheidszorg en in het bijzonder de
zorg aan cliënten van Dokter Bosman?
bekend met Dokter Bosman als cliënt of
naaste van een cliënt?
gemotiveerd tot gemeenschappelijke
belangenbehartiging van de cliënten
van Dokter Bosman?
bereid om ongeveer 8 uur per maand te
besteden aan de werkzaamheden van
de cliëntenraad- en familieraad?
bereid om vergaderingen bij te wonen
op locatie in Utrecht of digitaal via
zoom?

Dan is de cliënten- en familieraad
wellicht wat voor jou!

Vaardigheden en kwaliteiten die
wij waarderen in een nieuw lid:
vanuit het cliënten- en familieperspectief
te denken en te handelen;
beleidsstukken te lezen en zich hierover
een mening te vormen;
te opereren in teamverband;
om te gaan met vertrouwelijke informatie;
het algemeen cliënten- en familiebelang
boven het persoonlijk belang te stellen;
bereid zijn om scholing te volgen op het
gebied van medezeggenschap en
ontwikkelingen in de geestelijke
gezondheidszorg.
Kwaliteiten
een kritische, positieve en open houding;
een evenwichtige, doortastende,
constructieve en flexibele instelling;
het vermogen tactvol en standvastig op te
treden.
Daarnaast verwachten wij dat:
doorzettingsvermogen hebben;
beschikken over goede mondelinge en
schriftelijke vaardigheden en voldoende
digitale vaardigheden.

"Ik vind het erg
waardevol om met mijn
ervaringskennis de zorg
voor huidige en
toekomstige cliënten te
kunnen verbeteren"
Tessa (28) lid van de Cliënten- en
familieraad van Dokter Bosman

CONTACT
Ben je geïnteresseerd? Of ken je iemand die
mogelijk geïnteresseerd is?
Neem dan contact op via ons e-mailadres
dbclientenenfamilieraad@gmail.com
We maken graag kennis met je of helpen jou
vragen te beantwoorden over het lid worden
van onze cliënten- en familieraad.
Kijk voor meer informatie op de website van
Dokter Bosman.
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