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Beste lezer,  

De cliëntenraad volgt de ontwikkelingen binnen Merem die betrekking hebben op, of gevolgen hebben 

voor de cliënten en is hier actief bij betrokken. Van de belangrijkste zaken brengen wij u met deze 

nieuwsbrief op de hoogte. 

 

In onze vorige nieuwsbrief hebben wij al laten weten dat aan het eind van dit jaar de zittingstermijn van 

een aantal leden is afgelopen en dat gedurende 2022 er een lid is afgetreden. Inmiddels heeft ook Jerry 

Wouterson de cliëntenraad verlaten. We vinden het ontzettend jammer dat hij is vertrokken, omdat zijn 

bijdrage erg waardevol was, maar hebben begrip voor de reden waarom. Wij willen hem langs deze weg 

nogmaals ontzettend bedanken! Omdat we nu dringend op zoek zijn naar versterking delen we 

hieronder onze vacature. Neem gerust contact met ons op als je vragen hebt of ons wil versterken! 

 

De cliëntenraad van Merem zoekt versterking!  

 

Wat doen wij? 

De cliëntenraad (CR) komt op voor de belangen van de patiënten van Merem. Merem vindt het belangrijk dat de 

mening en ervaring van patiënten al in een vroege fase wordt meegenomen, daarom zijn patiënten vaak 

onderdeel van projectgroepen. Op die manier wordt niet alleen achteraf advies uitgebracht, maar kunnen ideeën 

al vroeg worden meegenomen bij het maken van beleid. 

Wie zijn wij? 

De cliëntenraad van Merem bestaat uit een kleine groep leden die het overzicht over de relevante onderwerpen 

bewaken en adviezen schrijven, maar ook contact heeft met de raad van bestuur. Naast de cliëntenraad zijn er 

ook nog de Merem Meedenkers. Dit is een groep mensen die zich inzet voor een bepaald project, bijvoorbeeld 

het voedingsbeleid. Zij nemen deel aan projectgroepen en houden de CR op de hoogte. 

Wij zijn op zoek naar… 

… leden voor zowel de cliëntenraad als Merem Meedenkers. We zoeken daarvoor enthousiaste en kritische 

mensen die ervaring hebben met revalidatiezorg als patiënt, naaste of mantelzorger. Heb je interesse in een van 

beide functies (zie volgende pagina voor de omschrijving), wil je meer informatie of gewoon even overleggen of 

dit bij je past? Neem dan zeker even contact op met Annette Brons (voorzitter) via 06-41412515 / 

abrons@merem.nl of Betty van Luijn (secretaris) via 06-50946528 / bluijn@merem.nl. Zij kunnen je alles over 

beide rollen uitleggen. 
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Lid cliëntenraad 

Wie zoeken wij? 

• Je kunt met een kritische blik meedenken over onderwerpen als kwaliteit van zorg, eHealth, voeding en 

veiligheid en je mening onderbouwen. 

• Je verbindt je voor minimaal 2 jaar aan de cliëntenraad. 

• Je bent in staat om ± 10x per jaar te vergaderen, waarvan ± 4x fysiek bij Merem in Hilversum. 

 

Wat bieden wij? 

• Een nuttige functie waarmee je bijdraagt aan goede zorg voor patiënten van Merem. 

• Een vrijwilligersvergoeding voor deelnemen aan vergaderingen én een reiskostenvergoeding. 

• Begeleiding bij het werk, zodat het duidelijk is waar het over gaat en hoe alles in zijn werk gaat. 

 
Merem Meedenkers  

Wie zoeken wij? 

• Je bent in staat om deel te nemen aan projectgroepen en hier te spreken namens patiënten. 

• Je neemt deel aan één of meerdere projectgroepen die passen bij jouw kennis of interesse. 

 

Wat bieden wij? 

• Een nuttige functie waarin je bijdraagt aan goede zorg voor patiënten van Merem. 

• Veel flexibiliteit doordat je je per project kunt aanmelden. Per oproep bepaal je of het onderwerp past bij 

jouw interesses en ervaring en of je je voor een bepaalde periode aan een project kan en wil verbinden. 
 

  

 

 

                                  


