
 

VOORZITTER CLIENTENRAAD ALDE STEEG 

 

Draagt u de zorg een warm hart toe en wilt u graag een rol spelen in het bewaken 

en verbeteren van de kwaliteit van de zorg? Heeft u daarnaast ook nog 

leidinggevende capaciteiten? Meld u dan aan als voorzitter bij onze cliëntenraad. 

Wij zijn per direct op zoek naar een voorzitter die onze cliëntenraad komt 

versterken. 

Om goede zorg te kunnen bieden, hebben wij de betrokkenheid van onze cliënten 

en familie hard nodig. Hun suggesties, ideeën voor verbetering en ook hun kritiek 

zijn waardevol voor ons. Als voorzitter fungeert u in een onafhankelijke positie.  

Het is een onbezoldigde functie. 

 

Sector: 

Zorg en Welzijn 

Doelgroep: 

Ouderen 

Soort werkzaamheden: 

Coördinatie en organisatie, Vrijwillige zorg en ondersteuning 

Locatie: 

Beuningen 

Organisatie: 

Clientenraad zorgcentrum Alde Steeg Beuningen 

 

Functie-eisen 

Vergaderingen van de cliëntenraad leiden;  

Zorg dragen voor de naleving van het huishoudelijk reglement;  

Erop toezien dat de cliëntenraad zijn taak naar vermogen uitvoert. 

 

Wat heeft u de vrijwilliger te bieden? 

Als voorzitter van de Cliëntenraad van de Alde Steeg krijgt u de mogelijkheid om mee te denken en 

praten over het beleid.  

U mag rekenen op een enthousiast team van bewoners, familieleden ,vrijwilligers en 

leidinggevenden. 

 

 

https://www.vrijwilligerswerkgelderland.nl/beuningen/providers/7233


Wat maakt het werk de moeite waard? 

U vormt samen met de leden (cliënten en/of naasten) het gespreksplatform van waaruit de plannen 

worden besproken en bepaald. Een cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de 

cliënten (en/of hun familie/vertegenwoordiger) en zorgt dat cliënten gehoord worden en mee 

kunnen praten over besluiten die voor cliënten van belang zijn. De samenstelling is representatief 

voor de cliëntengroep. Een cliëntenraad heeft adviesrecht (eventueel verzwaard adviesrecht) in geval 

van belangrijke wijzigingen in de organisatie, verbouwingen, voeding, veiligheid, voorzieningen, 

hygiëne, geestelijke verzorging en klachtenbehandeling. Iedere zorgorganisatie is verplicht om een 

cliëntenraad te hebben. Dit is vastgelegd in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 

(WMCZ).  

Voor zaken die het lokale niveau overstijgen is een centrale cliëntenraad ingesteld. Een lid van iedere 

lokale cliëntenraad heeft hierin zitting. De centrale cliëntenraad adviseert de Raad van Bestuur. 

Overige details 

• Contract: Nee 

• Vergoeding: Reiskosten 

• Biedt de organisatie scholing aan? In overleg 

• Proeftijd: In overleg 

• Rolstoeltoegankelijk: Ja 

• Doelstelling organisatie 

• Medezeggenschap van cliënten is binnen zorggroep Maas & Waal op verschillende 

manieren geregeld. Informeel via klankbordgroepen, huiskamer- en rond-de-tafel-

gesprekken. En formeel via cliëntenraden. Binnen iedere locatie van zorggroep Maas & 

Waal is een lokale cliëntenraad actief. Die cliëntenraden worden gevormd door bewoners, 

contactpersonen van bewoners, en/of andere betrokkenen en behartigen de belangen van 

bewoners. . 

• Belangrijkste activiteiten 

• De cliëntenraad zorgcentrum Alde Steeg vergadert periodiek over de dagelijkse gang van 

zaken. Tijdens deze vergaderingen schuiven regelmatig leidinggevenden aan om advies te 

vragen of zaken uit te leggen 

• Aantal betaalde krachten bij de organisatie 

• 50 of meer 

• Aantal vrijwilligers bij organisatie 

• 50 of meer 

• Verzekering 

• WA 



• Website 

• https://www.zmw.nl/cli%C3%ABnt/hoe-kan-ik-mijn-stem-laten-horen-binnen-zmw/ 

• Reacties 
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