De cliëntenraad van Coöperatie Boer en Zorg b.a. Iets voor u?
De cliëntenraad van Coöperatie Boer en Zorg b.a. (hierna Coöperatie) is in oprichting en wij zoeken
nog enkele leden. De cliëntenraad van de Coöperatie praat mee over de gang van zaken binnen de
organisatie. De belangrijkste taak van de cliëntenraad is het behartigen van de gemeenschappelijke
belangen van de cliënten die hun ondersteuning en/of zorg ontvangen op een van de
zorgboerderijen van onze leden in de provincie Utrecht, Gelderland, Flevoland of Overijssel.
De cliëntenraad adviseert het Bestuur van de Coöperatie over onderwerpen die op coöperatieniveau
voor cliënten van belang zijn. De basis van de cliëntenraad is geregeld in de Wet Medezeggenschap
Cliënten Zorginstellingen (WMCZ).
De cliëntenraad bestaat uit mensen met een brede deskundigheid en ervaring, die elkaar zoveel
mogelijk aanvullen. We zijn op zoek naar enthousiaste kandidaten met interesse in de
gezondheidszorg en in het sociaal domein en die affiniteit hebben met de cliëntenzorg binnen de
Coöperatie.
Wij verwachten van u dat u:
• bekend bent met de coöperatie als cliënt of als familie;
• in staat bent de gemeenschappelijke belangen van cliënten te behartigen;
• een kritische, positieve en constructieve houding heeft;
• schriftelijk en communicatief vaardig bent en in teamverband kunt functioneren;
• ook overdag beschikbaar bent;
• gemiddeld 4 tot 8 uur per maand aan de cliëntenraad wilt besteden;
• woont in het werkgebied van Coöperatie Boer en Zorg b.a.
Daarnaast verwachten wij van u dat u vooral kennis van ontwikkelingen in de zorg geboden in de
Wet Langdurige Zorg en in het sociaal domein, Jeugdwet en WMO.
Wij bieden u:
• de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op deze ontwikkelingen en zo de positie van cliënten
te helpen versterken;
• een positieve en betrokken sfeer in de cliëntenraad;
• een leerzame werkomgeving en deskundigheidsbevordering;
• onkostenvergoeding en vacatiegeld.
Nadere inlichtingen over deze functie kunt u verkrijgen per e-mail info@cooperatieboerenzorg.nl of
per telefoon 0317-479740.
U kunt uw schriftelijke sollicitatie vóór 15 september 2016 sturen aan Coöperatie Boer en Zorg b.a.,
t.a.v. de cliëntenraad, Antwoordnummer 496, 6700 WB Wageningen of per e-mail aan
clientenraad@cooperatieboerenzorg.nl.

