
   

Profielschets lid cliëntenraad stichting Sprank (verwant)  

Algemeen 

Van leden van de cliëntenraad wordt verwacht dat zij: 

 geïnteresseerd zijn in de gehandicaptenzorg en in de zorg aan cliënten van stichting Sprank 
in het bijzonder; 

 bekend zijn met Stichting Sprank als cliënt, verwant of wettelijk vertegenwoordiger;  

 in staat zijn tot gemeenschappelijke belangenbehartiging van de cliënten van stichting 
Sprank;  

 De grondslag van stichting Sprank onderschrijven en respecteren; 

 bereid zijn om een aantal uren per maand te besteden aan werkzaamheden zoals 
vergaderen, het onderhouden van contacten, het voorbereiden van adviezen en het 
deelnemen aan voorkomende commissies. (de clientenraad vergadert zeven keer per jaar, 
vijf uur per keer op een vrijdag); 

 bereid zijn om scholing te volgen op het gebied van medezeggenschap en ontwikkelingen in 
de zorg. 
 

Vaardigheden 
 
Van leden van de cliëntenraad wordt verwacht dat zij in staat zijn: 

 vanuit cliëntenperspectief te denken en te handelen; 

 beleidsstukken te lezen en zich hierover een mening te vormen met name vanuit het 
cliëntenperspectief;  

 samen te werken in teamverband; 

 om te gaan met vertrouwelijke informatie; 

 het algemeen cliëntenbelang boven het persoonlijk belang te stellen. 
 

Daarnaast wordt verwacht dat zij: 

 zich voor langere tijd voor de cliëntenraad willen inzetten (voor een periode van vier jaar 
met een eventuele verlenging van nog een periode); 

 beschikken over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden; 

Eigenschappen 
 

Ook kunnen bepaalde eigenschappen gewenst zijn, zoals: 

 het hebben van een kritische, positieve, open houding; 

 het hebben van een evenwichtige, doortastende, constructieve en flexibele instelling; 

 het in staat zijn tactvol en doortastend op te treden. 

 

 

  



   
Bestuur 
 

Aan de leden van het dagelijks bestuur (DB) worden dezelfde eisen gesteld als aan de andere leden 
van de cliëntenraad. Deze kunnen worden aangevuld met een aantal specifieke eisen die voor het 
DB gelden en voor de uitoefening van de verschillende functies nodig zijn. Zo zullen voorzitter, 
secretaris en penningmeester bereid moeten zijn meer uren te steken in het cliëntenraadswerk dan 
een gewoon lid om stukken te lezen, vergaderingen voor te bereiden en naar buiten toe te treden. 

Voorzitter 
 

Van de voorzitter wordt verwacht dat hij/zij een bindend, enthousiasmerend vermogen heeft  
en in staat is: 

 om op te treden namens de cliëntenraad; 

 vergaderingen voor te zitten; 

 te spreken in het openbaar; 

 met de bestuurder zaken af te stemmen. 


