
Voorzitter Centrale Cliëntenraad (vrijwilligersfunctie)  

 

Voor onze Centrale Cliëntenraad (CCR) zijn wij op zoek naar een voorzitter (vrijwillig) die 

de belangen van onze cliënten vooropstelt. Heeft u bestuurlijke ervaring en aff initeit met 

onze doelgroep? Lees dan snel verder.  

  

Bij Zonnehuisgroep Vlaardingen bieden we verpleeghuiszorg, thuiszorg en revalidatie. 

Het woord Vlaardingen zit niet voor niets in onze naam. We zijn geworteld in de lokale 

gemeenschap. Bij Zonnehuisgroep Vlaardingen kennen we elkaar en zorgen we voor 

elkaar. Zorg is voor ons geen product, maar iets wat je vanuit je hart doet en waar je 

ook veel voor terugkrijgt. Mensen - zowel cliënten als medewerkers - voelen zich bij ons 

thuis en ervaren geborgenheid. Niet voor niets is de cliëntenraad uitgebreid 

vertegenwoordigt binnen de gehele organisatie.   

  

Uw nieuwe uitdaging  

De centrale cliëntenraad en de diverse cliëntenraden behartigen de gemeenschappelijke 

belangen van de cliënten en bewoners van Zonnehuisgroep Vlaardingen. Als voorzitter 

heeft u een belangrijke rol in het vormgeven van deze medezeggenschap. De taken zijn 

als volgt:  

•  In samenspraak met de raad van bestuur maakt u de agenda en zorgt u dat de 

benodigde stukken tijdig bij de leden van de CCR komen.  
• U schrijft notities, het jaarverslag, het werkplan etc.   
• U bent het aanspreekpunt voor leden, raad van bestuur en derden als het gaat 

om het werk van de CCR.  

• U treedt zo nodig op als voorzitter van de cliëntenraad somatiek of de 

cliëntenraad PG indien de desbetreffende voorzitter afwezig is.  
Bij de werkzaamheden wordt u ondersteunt door een ambtelijk secretaris.  

  

Wat u meeneemt  

Als onafhankelijk voorzitter heeft u kennis van de actuele wet- en regelgeving ten 

aanzien van inspraak, medezeggenschap en cliëntbelangen. U heeft inzicht in de 

complexiteit van een in- en extramuraal opererende organisatie. U bent in staat om op 

verschillende niveaus goed te kunnen communiceren, zowel schriftelijk als mondeling. U 

bent bekend met en aantoonbaar actief in lokale en landelijke netwerken die relevant 

zijn voor onze organisatie.  

  

Geïnteresseerd?  

U kunt solliciteren via de button op de website. Wilt u eerst meer weten, neem dan 

contact op met Wesley van Triet (HR Assistent).  

 

Wij hebben onze agenda’s vrijgehouden op 6 oktober van 13:00 tot 17:00 voor 

selectiegesprekken.  

 

Een voorwaarde voor deze functie is dat u geen persoonlijke of werkrelatie met leden 

van de raad van toezicht, raad van bestuur, directie, medewerkers en cliënten of hun 

familie heeft.  

 

Een integriteitscontrole via het Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn en het aanvragen 

van een VOG maken onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.  

  

Solliciteren in tijden van corona  

Onze sollicitatieprocedure is net even anders dan anders. U voert het gesprek in een 

ruime kamer op 1,5 meter afstand van elkaar en we geven elkaar geen hand.  


