
Ondersteuner Cliëntenraad bij Blijf Groep  
 

Het doel van Blijf Groep is het stoppen van huiselijk geweld en uitbuiting in relaties. Wij bieden, 

coördineren en organiseren directe hulp op maat, thuis of in de opvang, aan iedereen die met dit 

soort geweld te maken heeft. Onze medewerkers gaan onveilige situaties niet uit de weg. Wij staan 

voor de cliënt en voor elkaar: professioneel, krachtig en met lef. 

  

Voor onze organisatie zoeken wij een Ondersteuner Cliëntenraad voor 8 uur per week 

 

Je ondersteunt de cliëntenraad en de directie van Blijf Groep waarbij de cliëntenraad fungeert als 

jouw opdrachtgever. Je valt hiërarchisch onder de Manager Ondersteunende Diensten. 

 

Wat is de cliëntenraad?  

De cliëntenraad bestaat uit maximaal 7 leden en is een onafhankelijk orgaan dat zich richt op het 

algemene belang van cliënten binnen Blijf Groep. De leden bekijken Blijf Groep continu door de ogen 

van de cliënten op verbeterpunten. De cliëntenraad streeft vanuit het cliëntenperspectief naar 

verbetering in de hulpverlening, samen met het bestuur. Hierbij sluit de cliëntenraad zich aan bij de 

door Blijf Groep geformuleerde doelstellingen zoals opgenomen in het Strategisch plan 2019-2021. 

Onze primaire doelstelling is “het zo goed mogelijk behartigen van de belangen van cliënten van Blijf 

Groep”. 

We praten geregeld met de bestuurder en managers van Blijf Groep over onze plannen en geven 

advies over zaken die cliënten aangaan. De cliëntenraad komt gemiddeld één of twee keer per maand 

bijeen. 

 

Wat ga je doen? 

Met jouw specifieke kennis op het terrein van wet en regelgeving rondom Medezeggenschap Cliënten 

Zorginstellingen ben jij de centrale spil met betrekking tot de secretariële, deels inhoudelijke en 

organisatorische ondersteuning van de cliëntenraad.  

 

Jouw werkzaamheden  

 Je notuleert bijeenkomsten, maakt verslagen en/of samenvattingen; 

 Je verwerkt zelfstandig – binnen de door de Raad gestelde kaders - correspondentie en 

documenten (kopiëren, registreren, distribueren en/of verzenden); 

 Je organiseert op verzoek van betrokkene(n) in- en externe bijeenkomsten en vergaderingen, 

bijvoorbeeld met de directie of externe instanties en de cliëntenraad of vertegenwoordigingen 

van de cliënten; 

 Je maakt afspraken, bewaakt de agenda en attendeert op gemaakte afspraken; 

 Je bewaakt de afhandeling van besluiten en stelt planningen op; 

 Je bereidt bijeenkomsten/vergaderingen voor door het opstellen van de agenda en maakt 

vergaderstukken gereed en distribueert deze; 

 Je werk samen met de voorzitter nieuwe leden van de cliëntenraad in en informeert de leden 

over de werkzaamheden van de cliëntenraad. 

 

 

Wie ben jij? 

 Je werkt zelfstandig binnen de afgesproken richtlijnen en procedures en rapporteert hierover 

aan de voorzitter van de cliëntenraad;  

 Jouw mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is van belang voor het geven van advies en uitleg 

aan de raad;  

 Jouw schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is van belang voor het formuleren van 

conceptadviezen en het schrijven van conceptwerkplan en –jaarverslag; 



 Je hebt affiniteit met de doelgroep; 

 Je kunt goed luisteren en bent integer, geduldig, tactvol, alert en oplossingsgericht; 

 Je beschikt over HBO denk- en werkniveau; 

 Je hebt kennis op het terrein van relevante wet- en regelgeving waaronder de Wet 

Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ 2018) en kennis en ervaring op het 

gebied van cliëntenmedezeggenschap; 

 Je hebt kennis van de sociale kaart van patiënten- en cliëntenorganisaties; 

 Je hebt kennis op het terrein van regionale, landelijke ontwikkelingen binnen de sector. 

 

Wie zijn wij? 

Blijf Groep is een moderne, professionele organisatie met ruim 360 medewerkers. Ons werkgebied 

ligt in Noord-Holland en Flevoland. Wij ontwikkelen en delen kennis over huiselijk geweld en vragen 

structureel steun en aandacht van de Nederlandse samenleving. Veilig Thuis Flevoland is onderdeel 

van Blijf Groep. 

  

Hoe werken wij? 

Bij Blijf Groep werken we met zelforganiserende teams. Wij zijn ervan overtuigd dat dit bijdraagt aan 

de tevredenheid van cliënten en aan het werkplezier van de medewerkers. Onze medewerkers in de 

teams krijgen de verantwoordelijkheid en ruimte om het eigen werk te organiseren. Ons werk richten 

wij in met minder regels, procedures en lijstjes, alleen de noodzakelijke kaders en afspraken. 

  

Wat bieden wij? 

Wij bieden je een professionele en dynamische werkomgeving. Ook is er ruimte om deel te nemen het 

scholingsaanbod vanuit de Blijf Groep. De Arbeidsvoorwaarden en salaris zijn conform CAO Sociaal 

Werk, salarisschaal 7 (minimaal € 2.501,- maximaal € 3.494,- bruto per maand bij een werkweek van 

36 uur). Daarnaast kent de cao een loopbaanbudget en een individueel keuzebudget, waarin de 

mogelijkheid bestaat om salaris en vrije tijd uit te ruilen. Het individueel keuzebudget is ongeveer 

18% van je salaris. Bijvoorbeeld om jezelf verder te ontwikkelen. Of om werk en privé beter met 

elkaar in balans te brengen. Voor alle functies geldt dat we een jaarcontract bieden. 

  

Ben je enthousiast? 

Reageer dan snel. Wij ontvangen graag jouw uitgebreide motivatie en cv. 

Wil je nog meer weten over onze organisatie of over deze vacature dan kun je bellen met Mirjam 

Warnik, Adviseur werving & selectie, 06-11024999. 

 

Je kunt reageren tot en met zondag 11 juli a.s. De eerste gesprekken zullen plaatsvinden op 

donderdag 15 juli. Wij streven ernaar dat onze nieuwe collega per 1 september 2021 kan starten. 


