
CLIENTENRAADSLID
Heb jij, net als wij, een positieve instelling en de tijd en energie om samen

met ons te staan voor goede ondersteuning? 

W I J  Z I J N  O P  Z O E K  N A A R  J O U !

S T U U R  J E  M O T I V A T I E  N A A R  I N G R I D @ Z O R G M E T K A R A K T E R . N L



 

Word jij ondersteund door Zorg met Karakter en vind je het leuk om mee te denken
over de ontwikkelingen binnen onze organisatie? Dan kun jij of je aanverwant lid
worden van de cliëntenraad van Zorg met Karakter. Als lid vragen we je mee te
denken, praten en adviseren over het inrichten van onze ondersteuning.  

Wat ga je doen?
De cliëntenraad maakt zich sterk voor de belangen van de te ondersteunen inwoners
van Zorg met Karakter. De cliëntenraad vergadert vier keer per jaar en adviseert
gevraagd en ongevraagd over (beleids)vraagstukken. Het gaat om thema’s als
veiligheid, organisatie en beleid, kwaliteit van ondersteuning en het versterken van de
sociale basis. 

Je wordt uitgenodigd bij ontmoetingsmomenten die worden georganiseerd vanuit
Zorg met Karakter en/of Stichting UP! Friesland.

Wat zoeken wij in jou?
Je vindt het leuk en wilt actief een bijdrage leveren aan de maatschappelijke,
financiële en organisatorische ontwikkelingen van Zorg met Karakter. Je kan je goed
inleven in en luisteren naar de belangen van te ondersteunen inwoners. Je maakt
laagdrempelig contact en kan de stem en belang van de doelgroep vertalen binnen
de cliëntenraad ook als die mening anders is dan die van jou. Je hebt interesse in de
hulpverlening en bent in staat om diverse soorten beleidsstukken te lezen en hierover
een mening te vormen vanuit inwonersperspectief. Je durft kritische vragen te stellen
en kunt dit opbouwend vormgeven. Maar het belangrijkste is: je hebt net als wij een
positieve instelling, en tijd en energie om samen met ons te staan voor goede
ondersteuning. 

Wat bieden wij?
-       Je kunt een maatschappelijke bijdrage leveren
-       Je krijgt een uitdagende en verdiepende vrijwilligersfunctie
-       Je krijgt reiskostenvergoeding van 19 cent per kilometer
-       Je krijgt een onkostenvergoeding van €25 per vergadering
-       We beschikken over een budget voor het aanbieden van trainingen en
cursussen ten behoeve van de cliëntenraad 

Wil je meer weten of heb je vragen over de cliëntenraad? Neem dan telefonisch
contact op met Maaike Bekedam: 06 51 05 10 12.

Ben jij enthousiast geworden van het lezen van deze vacature? Dan zijn wij op zoek
naar jou!
Stuur zo snel mogelijk je persoonlijke motivatie naar: ingrid@zorgmetkarakter.nl. 

mailto:ingrid@zorgmetkarakter.nl

