INTERNE- en EXTERNE VACATURE
Sint Anna is een kleinschalig woonzorgcentrum. Wij bieden diensten aan op het gebied van wonen,
welzijn en zorg voor ouderen. Hier wordt geleefd en gewerkt in gemeenschap. Onder een
gemeenschap verstaan wij de bewoners, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers. Samen zorgen
we ervoor dat de bewoner de best mogelijke zorg ontvangt, zorg naar de wens van deze bewoner.
Wij zijn op zoek naar een

ONDERSTEUNER CLIËNTENRAAD
Voor gemiddeld minimaal 8 en maximaal 12 uren per week
Momenteel is de cliëntenraad binnen Sint Anna in ontwikkeling, zij is actief betrokken bij het meedenken
over zaken die direct en indirect te maken hebben met de bewoners van Sint Anna zoals o.a. de
nieuwbouw, het landelijk kwaliteitskader, alsook het overleg met het zorgkantoor. Binnen Sint Anna zijn
er korte lijnen en de huidige uitdaging van de cliëntenraad ligt in het uitzetten van alle signalen die ze
van bewoners ophaalt, het volgen van relevante externe ontwikkelingen en deze vertalen naar de
situatie binnen Sint Anna.
Nu de nieuwe wet over de medezeggenschap van cliëntenraden volgend jaar van kracht wordt, is
cliëntenraad volop in beweging om zich daar goed op voor te bereiden.

Wat ga je doen als ondersteuner cliëntenraad?
Je gaat de cliëntenraad procesmatig ondersteunen, informeren, begeleiden en adviseren bij de
uitvoering van zijn onafhankelijke, wettelijke taak en opdracht zoals omschreven in de Wet
Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ2018) en in de samenwerkingsovereenkomst
zorgaanbieder en cliëntenraad. Je bewaakt het naleven van wet- en regelgeving, procedures en
afspraken rondom de medezeggenschap. Ook volg je ontwikkelingen in het instellingsbeleid en de
landelijke ontwikkelingen in de zorg, zodat je de raad gevraagd en ongevraagd hierover kan adviseren.
Daarnaast biedt je ook secretariële en praktische ondersteuning waarbij je de taken verricht vanuit het
cliëntenperspectief.
Wie zoeken wij?
Wij zijn op zoek naar iemand die flexibel is en op een creatieve en vernieuwende wijze invulling kan
geven aan deze functie en de ontwikkelingen die de cliëntenraad op dit moment doormaakt. We zijn
op zoek naar een teamplayer, die met en vanuit de cliëntenraad en haar leden de cliëntenbelangen
behartigt. Je voert de rol naar eigen inzicht aan de hand van globale richtlijnen en procedures
zelfstandig uit. Een natuurlijke contactlegging met de verschillende geledingen waarmee je te maken
krijgt, is hierbij essentieel.
Daarnaast beschik je over:
•
•
•
•
•

MBO+ werk- en denkniveau;
ervaring met of in een cliëntenraad;
grondige kennis van wet- en regelgeving aangaande cliëntenrechten en de vaardigheid om leden
van de cliëntenraad hierin mee te nemen;
kennis van relevante ontwikkelingen in de maatschappij op het gebied van (ouderen)zorg;
Affiniteit met ouderen en ouderenzorg;

•
•

goede sociale vaardigheden, zoals tact, het kunnen luisteren, samenwerken en overtuigingskracht;
ervaring met administratieve en secretariële werkzaamheden, het stellen van prioriteiten en
bewaken van deadlines;
• overtuigingskracht om gezamenlijk met de cliëntenraad veranderingen door te voeren.
Ook vragen wij je bereidheid tot het volgen van een workshops of cursussen om de nieuwe
ontwikkelingen en wetgeving van het LOC te blijven volgen.
Wat bieden wij?
•
•
•

Wij bieden je in eerste instantie een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor een jaar, voor gemiddeld
minimaal 8 en maximaal 12 uur per week;
Je werktijden worden in overleg vastgesteld;
Arbeidsvoorwaarden conform CAO VVT, waaronder deelname aan pensioenfonds Zorg en Welzijn.
Daarnaast kun je deelnemen aan het Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden van Sint Anna.

Ben je geïnteresseerd?
We ontvangen graag je schriftelijke sollicitatie; stuur jouw motivatie en CV onder vermelding
vacaturenummer 19-48-SA vóór 1 oktober 2019 naar vacatures@sintannaboxmeer.nl.
Heb je nog vragen, dan kun je voor meer informatie terecht bij Josette van Heijst-van der Houven,
voorzitter cliëntenraad, via tel.nr. 0485-571541 / 06-43518520. Meer informatie over Sint Anna is ook
te vinden op www.sintannaboxmeer.nl.

