
 

 

Functieprofiel lid 
Klankbordgroep 

 

Over de Klankbordgroep 
Wij hechten veel waarde aan de betrokkenheid en inbreng van onze leden. Hiervoor hebben wij een 
Klankbordgroep ingesteld die samen met directie, MT en verenigingsmanager strategische en 
beleidszaken bespreekt en toetst.  

 
De Klankbordgroep heeft als doel; 

• het reflecteren van de gewenste ontwikkelingen in de dienstverlening en het (strategisch)beleid 

van Intrakoop 

• (on)gevraagd advies geven in het belang van het gewenste Intrakoop-beleid 

 
De Klankbordgroep bestaat uit 10-15 personen en vertegenwoordigt alle deelsectoren van de 
Coöperatie. Tijdens vaststellen van dit functieprofiel zijn de volgende deelsectoren geborgd in de 
Klankbordgroep: ziekenhuizen, VVT, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg. 

 
Over de Klankbordgroep-leden 

De leden van de Klankbordgroep worden benoemd op persoonlijke titel door de Klankbordgroep. Ten 
tijde van hun benoeming zijn zij werkzaam bij een Lid van de Coöperatie of vertegenwoordiger van 
een rechtspersoon die Lid is van de Coöperatie. De leden van de Klankbordgroep worden benoemd 
voor 3 jaar en zijn één maal herkiesbaar. Niet tot lid van de Klankbordgroep kunnen worden benoemd 
personen/organisaties die deel uitmaken van enig orgaan of commissie in een voor de Coöperatie 
concurrerende organisatie. De leden van de Klankbordgroep functioneren zonder last of ruggespraak 
(zij bepalen zelf hun standpunt en zijn niet verplicht tot overleg met andere leden).  

 

Competenties 
Een lid van de Klankbordgroep: 

• Is gericht op samenwerking en dialoog. 

• Beschikt over goede organisatorische, sociale en communicatieve vaardigheden. 

• Is in staat om de dagelijkse praktijk te vertalen naar strategisch beleid. 

• Is in staat ontwikkelingen, problemen en misstanden te signaleren, en op strategisch niveau 

aan de orde te stellen.  

• Is integer. 

 

Tijdsbesteding 
De Klankbordgroep vergadert minimaal drie keer per jaar, waarvan twee keer online en één keer op 
locatie. Wij verwachten dat ieder lid alle vergaderingen aanwezig is. Daarnaast worden de leden van 
de Klankbordgroep ook uitgenodigd voor de Algemene Vergaderingen van de Coöperatie.  

 
Vastgesteld door de Klankbordgroep op: 16 februari 2023 


