
 

VRIJWILLIGERS-VACATURE 

 

Sint Anna is een kleinschalige en zelfstandig woonzorgcentrum met een rijke geschiedenis en is nog 

steeds gevestigd op het terrein van de Zusters van Julie Postel in Boxmeer. We gaan een nieuw 

verpleeghuis bouwen op dit zelfde terrein, in 2022 is het eerste deel gereed. In lijn met de 

ontwikkelingen in de ouderenzorg neemt de complexe en intensieve zorg binnen Sint Anna toe en de 

organisatie is volop in ontwikkeling. Wij bieden diensten aan op het gebied van wonen, welzijn, zorg 

en behandeling voor ouderen. Bij Sint Anna staat het welzijn van onze bewoners hoog in het vaandel. 

Hier beseffen we dat ieder mens uniek en waardevol is en dat zingeving voor ieder mens op elke 

leeftijd belangrijk is. Dit doen wij met circa 350 medewerkers en 130 vrijwilligers. 

 

Wij zoeken per direct een: 

Voorzitter voor de cliëntenraad 

 

Wat gaat u doen? 

De cliëntenraad bestaat, naast de onafhankelijk voorzitter, uit 6 leden. De volgende 

aandachtsgebieden zijn voor de cliëntenraad belangrijk:  

- Eigen regie en zeggenschap bewoners; 

- Kwaliteit en veiligheid; 

- Cliënttevredenheid; 

- Gastvrijheid; 

- De nieuwbouw van Sint Anna. 

 

De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 2018 is leidend in het overleg. Op basis hiervan 

geeft de cliëntenraad gevraagd en ongevraagd advies aan de Bestuurder. De cliëntenraad vergadert 

12 keer per jaar op dinsdagochtend onder leiding van de onafhankelijke voorzitter. Daarnaast sluit de 

bestuurder 12 keer per jaar voor een gedeelte van de vergadertijd aan.  De secretariële 

ondersteuning wordt verzorgd door een ondersteuner. Deze bereidt de vergaderingen voor met de 

voorzitter van de cliëntenraad en voor het deel met de bestuurder vindt ook daarmee afstemming 

plaats.  Een keer per jaar is er overleg met de Raad van Toezicht. De voorzitter is het gezicht en de 

woordvoerder van de cliëntenraad. Het in- en extern vertegenwoordigen is een belangrijke taak. 

Samen met de leden haalt u signalen op bij de bewoners en bespreekt ze met de organisatie. De 

cliëntenraad beschikt over een eigen budget om haar taak naar behoren uit te voeren. U bent 

gemiddeld 4-8 per week beschikbaar voor uw werkzaamheden en flexibel als het gaat om eventuele 

overlegmomenten.   

 

 

 



 

 

 

 

Wie zoeken wij? 

U bent een voorzitter die zich kan inleven in de belangen van bewoners (en familie) en bent in staat 

de gezamenlijke belangen van bewoners te behartigen, zonder het belang van de organisatie uit het 

oog te verliezen. U bent bereid kennis te vergaren van wet- en regelgeving omtrent 

medezeggenschap van bewoners en via  huiskamer- en rond de tafel-gesprekken te luisteren naar de 

belevingen van de  bewoners en samen met de leden van de cliëntenraad te zoeken naar creatieve 

oplossingen voor de uitdagingen van deze tijd. 

 

 Verder beschikt u over:  

- Minimaal HBO werk- en denkniveau;  

- Interesse en affiniteit met ouderen en met de missie en visie van Sint Anna en de missie van de 

cliëntenraad in het bijzonder;  

- Ervaring met werken in een bestuurlijke omgeving; 

- Communicatie vaardigheden en kunt leiding geven aan de vergadering en kunt beslissingen 

nemen; 

- Het vermogen om de leden van de cliëntenraad te stimuleren tot een inhoudelijke bijdrage;  

- Een kritische, positieve en constructieve houding;  

- Integer kunnen omgaan met signalen en andere vertrouwelijke informatie; 

- Bruggenbouwer; 

- Ervaring en/of  bereidheid om ook online te overleggen ten gevolge van de corona maatregelen.  

 

Wat bieden wij? 

- Een boeiende vrijwilligersfunctie binnen de medezeggenschap van een kleinschalige 

zorgorganisatie die volop in ontwikkeling is; 

- De mogelijkheid om invloed uit te oefenen op deze ontwikkelingen en zo de positie van 

bewoners te  helpen versterken; 

- Een positieve en betrokken sfeer in de cliëntenraad; 

- Een leerzame werkomgeving en deskundigheidsbevordering. We bieden de mogelijkheid tot het 

gebruik maken van scholing gericht op cliëntenraadswerk.  

 

Voor meer informatie over het werk van de cliëntenraad en/of de vacature kunt u contact opnemen 

met Els Boerstal, plaatsvervangend voorzitter cliëntenraad Sint Anna, tel. 06 – 30702013, mail 

els.boerstal@gmail.com of met Cis Lebour, plaatsvervangend vice voorzitter cliëntenraad Sint Anna, 

tel. 06 – 42868139, mail  flebour@ziggo.nl. 

 

Meer informatie over Sint Anna is ook te vinden op www.sintannaboxmeer.nl.   
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