
Vacature Ambtelijk secretaris Centrale Cliëntenraad voor 16 uur per week 
 
Ben je in staat de centrale cliëntenraad professioneel te ondersteunen zodat de belangen van de 
cliënten optimaal behartigd kunnen worden? En heb je een hbo-opleiding afgerond en relevante 
werkervaring? HWW zorg heeft een vacature voor de functie van ambtelijk secretaris.  
 
Jouw werkplek  
Als ambtelijk secretaris draag je zorg voor de professionele ondersteuning van de centrale 
cliëntenraad (CCR). Die ondersteuning is van beleidsinhoudelijke, secretariële en communicatieve 
aard. De ondersteuning is erop gericht de (wettelijk) vertegenwoordigers in de CCR in staat te stellen 
optimaal de gezamenlijke belangen van cliënten conform de wet op de cliëntenmedezeggenschap te 
behartigen. Interne contacten zijn er met de externe voorzitter en leden van de CCR, andere 
cliëntenraden van HWW zorg, de raad van bestuur en bestuurssecretaris en voor zover noodzakelijk 
met overige medewerkers van HWW zorg. Externe contacten zijn er met cliëntenorganisaties, 
zorgkantoren, andere cliëntenraden, andere ambtelijk secretarissen en overige externe contacten.    
Hiërarchisch, valt de functie onder de bestuurssecretaris, functioneel staat de ambtelijk secretaris 
onder leiding van de onafhankelijke voorzitter van de CCR. De ambtelijk secretaris is geen lid van de 
CCR en heeft geen stemrecht. 
 
Jouw baan  
De taken van de ambtelijk secretaris zijn onder te verdelen naar de verschillende terreinen.   
 
Beleidsinhoudelijk:   

• signaleren van voor de CCR relevante ontwikkelingen;   
• de CCR informeren over de toepassing van relevante wet- en regelgeving, waaronder de 

cliëntenmedezeggenschap;   
• procesbegeleiding en -bewaking van adviesprocedures en gemaakte afspraken;   
• het opstellen van een voorstel tot behandeling van ingekomen stukken;   
• voorbereiding behandeling vergaderstukken en opstellen agenda;   
• voorbereiding en opstellen van conceptadviezen;   
• opstellen van (concept)brieven en jaarverslag;   
• behandelen van in- en uitgaande post;   
• informatievoorziening ten behoeve van de CCR zoals het verzamelen van (achtergrond) 

informatie en het leggen van verbanden tussen stukken;   
• zo nodig voorbereiden juridische procedures.   

Secretarieel en communicatief:   
• zorgdragen voor het faciliteren van de vergaderingen; 
• verantwoordelijk voor de verslaglegging van (overleg-)vergaderingen en actie- en 

besluitenlijsten; 
• verzorgen van de financiële administratie van de CCR; 
• bevordering communicatie: binnen de CCR,:  tussen CCR en organisatie en tussen CCR en 

achterban; 
• verantwoordelijk voor verspreiding verslaggeving en andere informatie van en naar de CCR.  

Jouw profiel  
Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau met relevante werkervaring en/of specifieke scholing. 
Bij  voorkeur heb je ervaring in een bestuurlijke omgeving. Daarnaast:   
 



• heb je kennis op het terrein van de wet- en regelgeving binnen de sector, minimaal de 
cliëntenmedezeggenschap, het klachtrecht en de kwaliteitswet (of ben je bereid deze te 
verwerven); 

• heb je affiniteit met ouderenzorg en cliëntenmedezeggenschap;   
• heb je kennis en ervaring op het gebied van groepsdynamische processen;   
• heb je geen relatie (familie of anderszins) met één van de cliënten of medewerkers van HWW 

Zorg; 
• ben je in staat zelfstandig taken uit te voeren binnen de met de CCR afgesproken richtlijnen 

en procedures en rapporteert hierover aan de CCR;   
• kun je omgaan met tegengestelde belangen, doelstellingen en weerstanden en ziet kans deze 

te overbruggen;   
• neem je initiatief en kan je effectief samenwerken;   
• beschik je over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden om met 

verschillende mensen en instanties te kunnen communiceren;   
• kun je verbanden leggen tussen beleid en medezeggenschap;   
• heb je gevoel voor bestuurlijke verhoudingen, met name in relatie tot de 

cliëntenmedezeggenschap en de positie van de CCR, en stel je jezelf dienstbaar op;   
• ben je in staat een positie in te nemen onafhankelijk van de organisatie HWW Zorg;   
• kun je omgaan met vertrouwelijke informatie;   
• ben je oplettend en nauwgezet;   
• kun je omgaan met werkdruk en deadlines;   
• sta je open voor kritiek, heb je het vermogen tot reflectie op eigen handelen en de 

bereidheid het eigen oordeel te toetsen aan dat van anderen;   
• heb je een bepaalde mate van flexibiliteit qua werktijden en werkplekken;   
• heb je analytisch vermogen zodat signalen en ontwikkelingen vertaald kunnen worden naar 

een concreet plan van aanpak voor de CCR;  
• heb je computervaardigheden (Word, Excel, email en internet).  

Bijzonderheden  
Het betreft een contract voor in eerste instantie een jaar met de mogelijkheid voor een vast 
dienstverband. 
Standplaats is Den Haag, met de bereidheid om te reizen binnen het werkgebied van HWW zorg. Een 
mogelijkheid bestaat om deels thuis te werken.   
De functie is niet te combineren met een andere functie binnen HWW zorg, in verband met de 
onafhankelijkheid. Het betreft een solistische functie. 
 
Wat bieden wij  
Wij bieden je een interessante en boeiende functie in een uitdagende werkomgeving. Verder bieden 
wij je volop ruimte om je eigen ambities te verwezenlijken en wij ondersteunen je bij de ontwikkeling 
van je competenties en vaardigheden. 
 
De functie is ingeschaald in FWG 50 conform de CAO VVT (maximaal € 3818,87 bruto per maand op 
basis van een 36-urige werkweek). Verder bieden wij uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. 
Zo hebben wij een volledige 13e maand, 8% vakantiegeld, 238 uren verlof per jaar en een cafetaria 
model (Meerkeuze Systeem Arbeidsvoorwaarden), met daarin mogelijkheden voor de aanschaf van 
een laptop/tablet/PC, Fiets of bijvoorbeeld een Fitnessabonnement.  
 
Pas je in het profiel van deze onafhankelijke ambtelijk secretaris? Solliciteer op de vacature!  
 
Informatie  
Voor informatie kun je contact opnemen met Hannie Danse, Ambtelijk secretaris CCR a.i.,  
T: 0643751913. 


