
De Centrale Huisartsenpost
Almelo (CHPA) biedt

spoedeisende zorg in de avond-,
nacht- en weekenduren. Het

werkgebied van de CHPA bestaat
uit de gemeenten Almelo,

Hellendoorn, Rijssen, Tubbergen,
Twenterand en Wierden.

Huisartsenpraktijk de Kolk is
een dynamische en goed

georganiseerde praktijk met ruim
8.000 patiënten gevestigd in

Medisch Centrum de Kolk in de
wijk Almelo de Riet. In de praktijk

zijn ruim 30 medewerkers
werkzaam in verschillende

functies. 
 

Huisartsenmaatschap
Medisch Centrum Nijverdal

(MCN) is een dynamische
groepspraktijk die continue in

ontwikkeling is.
Huisartsenmaatschap MCN biedt

een breed aanbod 1e lijnszorg
met een diverse praktijkpopulatie

van ruim 11.500 patiënten en
een uitdagende en dynamische

werkomgeving voor ruim 25
medewerkers. 

Elke inwoner uit ons werkgebied kan in aanmerking komen voor een
positie in deze cliëntenraad. Dit betekent dat we naast cliënten van
huisartsenmaatschap MCN en huisartsenpraktijk de Kolk opzoek zijn naar
cliënten in het werkgebied van de CHPA (gemeenten Almelo, Hellendoorn,
Rijssen, Tubbergen, Twenterand en Wierden). We streven naar een zo
groot mogelijke diversiteit aan leden om zo een goede afspiegeling te
krijgen van onze populatie cliënten.

De Centrale Huisartsenpost Almelo,
huisartsenmaatschap Medisch Centrum
Nijverdal en huisartsenpraktijk de Kolk

zoeken leden voor de oprichting van een
gezamenlijke cliëntenraad

Voor de Centrale Huisartsenpost Almelo (CHPA), huisartsenmaatschap Medisch Centrum Nijverdal (MCN)
en huisartsenpraktijk de Kolk wordt een gezamenlijke cliëntenraad opgericht om de patiënten uit deze
organisaties goed te vertegenwoordigen conform de WMCZ (Wet Medezeggenschap Cliënten
Zorginstellingen). Wij zoeken voor deze raad enthousiaste en betrokken cliënten, die actief willen
bijdragen aan onze huisartsenzorg. Onze organisaties hechten veel belang aan een goede samenwerking
met de cliëntenraad en willen hier samen met de nieuwe cliëntenraad invulling aan geven. De
organisaties zijn laagdrempelig te benaderen voor de cliëntenraad en zijn daadkrachtig in hun plannen.
De cliëntenraad zal worden ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Één van de leden zal de rol van voorzitter krijgen. Mocht u specifiek
interesse hebben in de rol van voorzitter vragen wij u dit kenbaar te
maken in de schriftelijke sollicitatie. De cliëntenraad zal naar verwachting
vier tot zes keer per jaar vergaderen. Wij schatten in dat u gemiddeld twee
tot vier uur per maand zult besteden aan de rol als lid van de
cliëntenraad.

Wie zoeken we?

U bent...

geïnteresseerd in de gezondheidszorg in het algemeen en in de
huisartsenzorg in het bijzonder;
gemotiveerd om de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van
zowel de CHPA als enkele dagpraktijken (huisartsenmaatschap MCN
en huisartsenpraktijk de Kolk) te behartigen;
bereid zich te verdiepen in de rol/taken van een cliëntenraad;
woonachtig in de gemeenten Almelo, Hellendoorn, Rijssen, Tubbergen,
Twenterand of Wierden; 
geen werknemer van één van de betrokken organisaties  



U kunt...
omgaan met vertrouwelijke informatie; 
zich verdiepen in vraagstukken vanuit de organisaties en hier een mening over vormen, met
name vanuit het cliëntenperspectief;
zich inleven in de belangen van cliënten, maar ook voldoende afstand nemen van persoonlijke
belangen; 
onafhankelijk advies uitbrengen naar onze organisatie;
een kritische, positieve en open houding hebben;
een evenwichtige, doortastende, constructieve en flexibele instelling hebben;
tactisch en standvastig zijn;
in teamverband functioneren

Wij bieden...
een uitdagende vrijwilligersfunctie;
een passende vrijwilligersvergoeding en reiskostenvergoeding

Belangstelling?
Indien u wilt solliciteren op deze functie dan nodigen
wij u van harte uit om uw motivatie en CV te sturen
naar j.vantol@chpalmelo.nl. U kunt solliciteren tot
donderdag 5 januari 2023. De gesprekken worden
gehouden op donderdagmiddag 19 januari 2023.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Jessica van Tol (tel. 06-48509764) of Marloes
Bisseling (tel. 06-50237249).


