
SGE zoekt een nieuw lid voor haar cliëntenraad in Eindhoven 

SGE is ruim 35 jaar actief in alle wijken van Eindhoven. Vanuit 10 gezondheidscentra ( zie 

www.sge.nl ) werken apothekers, huisartsen, fysiotherapeuten, praktijkondersteuners samen 

aan de gezondheid en het welzijn van de wijkbewoners.. 

De cliëntenraad is een onafhankelijk adviesorgaan en denkt, praat en beslist mee over 

onderwerpen, die nu of in de toekomst belangrijk zijn. Doel van de cliëntenraad is het 

behartigen van de belangen van alle cliënten van SGE. 

De cliëntenraad bestaat  uit  maximaal 10 leden en voor het solliciteren is het noodzakelijk 

dat men ingeschreven staat bij SGE. Voor deze vacature zijn we op zoek naar een lid dat 

ingeschreven is bij SGE Woensel. De leden zijn verschillend van leeftijd en opleiding, 

werkervaring en deskundigheid.  

   

Korte omschrijving werkzaamheden: 

- Vergaderen circa 1 x per maand. De vergaderingen vinden plaats op donderdag van 

15.30 tot 17.30 uur op de locatie Strijp Z. 

- Bezoeken van informatiebijeenkomsten en workshops. 

- Contact onderhouden met cliënten van SGE. 

 

Wij zoeken iemand, die: 

- In staat is beleidsstukken te lezen en zich hierover een visie te vormen, met name 
vanuit het cliëntenperspectief 

- Goede sociale en communicatieve vaardigheden bezit, gemotiveerd is om de 
gemeenschappelijke belangen van de cliënten van SGE te behartigen; 

- Bereid is scholing te volgen op het gebied van medezeggenschap; 
- Een kritische, positieve en open houding heeft 
- Doorzettingsvermogen heeft 
- In teamverband kan functioneren  
- Beschikken over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden 
- Verwacht wordt dat je ongeveer 8 uur per maand beschikbaar bent 

Ingeschreven staat als client bij SGE Woensel. 

- De Nederlandse taal spreekt. 
 

Geboden wordt: 

- Een positieve en betrokken organisatie. 

- Enthousiaste collega raadsleden. 

- Een passende reis- en  onkostenvergoeding 

-  

Aanname procedure: 

Kennismakingsgesprek met een sollicitatiecommissie van de  cliëntenraad, die een selectie 

maakt en deze voordraagt aan de cliëntenraad. 

Sollicitaties kunnen gestuurd worden tot 23 november 2021 naar clientenraad@SGE.nl  

 

 

http://www.sge.nl/

