
De Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV) is bemiddelaar en scheidsrechter bij meningsverschillen 

tussen cliëntenraden en zorgaanbieders op basis van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen. De LCvV is 

onafhankelijk en onpartijdig ten opzichte van zorginstellingen en cliëntenraden. De commissie is zorgbreed ingesteld en 

wordt in stand gehouden door de brancheorganisaties ActiZ, NVZ, VGN en GGZ Nederland en de cliëntenorganisaties 

LSR, LOC en VraagRaak.

Vanwege het aflopen van de zittingstermijn 
van de huidige voorzitter en een van de 
commissieleden is de LCvV per 1 januari 2020 
op zoek naar 

een plaatsvervangend voorzitter en 
een commissielid 

Een lid van de LCvV:

– heeft kennis van actuele ontwikkelingen in de gezondheidszorg;
– heeft affiniteit met medezeggenschap, inspraak en participatie;
– heeft ervaring met het deelnemen aan formele zittingen;
– is in staat om met verschillende doelgroepen goed te communiceren;
– is voldoende inzetbaar voor de LCvV, zodat verzoeken voortvarend behandeld kunnen worden;
– is niet werkzaam voor -, of wordt in de praktijk niet geassocieerd met een van de organisaties die de LCvV  
 in stand houden.

De voorkeur gaat uit naar personen met ervaring in bestuurlijke of bestuursondersteunende functies in de 
zorgsector.

De plaatsvervangend voorzitter is, naast het bovengenoemde :  

– een jurist met gedegen kennis van het gezondheidsrecht;
– een ervaren en bekwame voorzitter met een rechterlijke attitude; 
– iemand die zowel zelfstandig en autonoom besluiten kan nemen als in goede samenspraak met 
 commissieleden tot een oordeel zal komen en
– die op prettige en evenwichtige wijze sturing aan het zittingsproces geeft. 

De plaatsvervangend voorzitter dient bereid te zijn om op termijn voorzitter van de commissie te worden.

vergoeding
Leden van de commissie ontvangen per bijeenkomst waar zij aan deelnemen vacatiegeld. Vacatiegeld 
is afgestemd op het BRRA, in 2019 bedroeg de vergoeding per bijeenkomst voor een lid € 294,– en voor de 
voorzitter € 387,–. Daarnaast ontvangen de leden een vergoeding van hun reiskosten. 

reageren?
Brieven met CV kunnen voor 2 augustus 2019 worden gericht aan: 
LCvV Stuurgroep
T.a.v.  Mevrouw mr. L. Bos
Postbus 8258
3503 RG Utrecht
Per e-mail: info@vertrouwenslieden.nl

Uw sollicitatie wordt vertrouwelijk behandeld en uw gegevens worden na afronding van de procedure 
vernietigd. Gesprekken vinden plaats in de tweede helft van augustus 2019.

Vragen over de vacatures kunt u stellen via info@vertrouwenslieden.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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