
   

Cliëntenraad In de Bres zoekt een lid cliëntenraad en een voorzitter 

 

Christelijk instituut geestelijke gezondheidszorg (CIGGZ) In de Bres biedt ambulante hulpverlening aan volwassenen, 

kinderen en jeugd met psychische of psychiatrische klachten. De hulpverlening bieden wij vanuit de locaties Drachten en 

Groningen.  

Binnen het hulpverleningsproces vinden wij het waarborgen van de christelijke identiteit op geleide van de hulpvrager van 

grote waarde. Ons uitgangspunt is dat iedereen die hulp nodig heeft welkom is bij In de Bres, ongeacht geloofsachtergrond. 

De identiteit van In de Bres wordt gewaarborgd door een Identiteitsraad, waarin zowel voorgangers als hulpverleners 

zitting hebben.  

We zijn een jonge groeiende organisatie die volop in ontwikkeling is. Alle medewerkers van In de Bres werken vanuit hun 

professionaliteit en hun christelijke identiteit.  

  

De Cliëntenraad zoekt 2 nieuwe leden, waaronder een nieuwe voorzitter. 

We horen graag van onze cliënten wat we kunnen verbeteren. De cliëntenraad is voor In de Bres belangrijk vanwege hun 

inbreng op basis van ervaringskennis. Met name het vanuit de cliënt denken stelt de cliëntenraad in staat om de belangen 

van de cliënt te behartigen.  

 

Wij zoeken daarom enthousiaste nieuwe leden (m/v) voor onze cliëntenraad die:  

 Geïnteresseerd zijn in de christelijke geestelijke gezondheidszorg en de identiteit van In de Bres onderschrijven 

 Bekend zijn met In de Bres als cliënt of als verwante van een cliënt (familielid of partner) 

 Gemotiveerd zijn om de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van de organisatie te behartigen maar ook 

voldoende afstand kunnen nemen van persoonlijke belangen 

 Bereid zijn om circa 4 uur per kwartaal te besteden aan het vergaderen, het onderhouden van contacten, het 

voorbereiden van adviezen en het uitvoeren van diverse taken 

 Kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie en in staat zijn beleidsstukken te lezen en zich hierover een mening te 

vormen, met name vanuit het cliëntenperspectief 

 Voldoende in staat zijn om op beleidsniveau een goede gesprekspartner te zijn voor directie en medewerkers 

 

Voor de rol van voorzitter vragen wij tevens iemand die:  

 Leiding kan geven aan de vergadering.  

 De andere leden kan stimuleren om een bijdrage te leveren.  

 Die het boeiend vindt om een functionele samenwerkingsrelatie met directie van In de Bres op te bouwen.  

 De cliëntenraad wil vertegenwoordigen.  

 Overzicht wil hebben over en inzicht hebben in ontwikkelingen binnen In de Bres. 

 

Wat bieden wij? 

 Een vergoeding van reiskosten 

 Een interessante rol om mee te denken en te praten over het beleid en de dagelijkse praktijk van In de Bres als 

Christelijke GGZ-instelling 

 

Meer informatie en solliciteren  

Voor vragen kun je contact opnemen cliëntenraadsleden Jan Faber (06- 14302526) of Jannintha Rijma (06-44591546) 
 

Uw sollicitatie is welkom bij Janien Bron via emailadres janien.bron-elgersma@zorgvandezaak.nl  

  

CIGGZ In de Bres is een zelfstandige onderdeel van Zorg van de Zaak Netwerk   
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