Vacature
Lid Centrale Cliëntenraad op de deskundigheidszetel Kwaliteit

deel je leven
Deel je leven is ons
antwoord om te kunnen
Bent u geïnteresseerd in en heeft u kennis van de zorg en kunt u niet

werken vanuit ons hart. We

wachten deze interesse in te zetten voor een ander? Dan is dit uw kans:

zien dat mensen willen

de Centrale Cliëntenraad van Zorggroep Sint Maarten is op zoek naar een

bijdragen aan het welzijn

enthousiast nieuw lid op de deskundigheidszetel kwaliteit. Helpt u ons de

en geluk van anderen en

algemene belangen van de cliënten van Zorggroep Sint Maarten te

elkaar veel te bieden

behartigen?

hebben. Een gedeeld leven
is een gelukkiger leven.

We bieden u:
Juist in tijden waarin het
•
•

Volop de kans om mee te werken aan een goede

leven voor velen individueel

belangenbehartiging van de cliënten van Zorggroep Sint Maarten.

en eenzaam is, kiezen wij

Uitgebreide mogelijkheden om zelf invulling te geven aan de
zetel Kwaliteit binnen de Cliëntenraad.

•

Een vergoeding voor de werkzaamheden.

bewust om ons leven aan
elkaar te verbinden.
Vanuit 16 locaties en
middenin de lokale

Over de Centrale Cliëntenraad
Binnen Zorggroep Sint Maarten werkt een enthousiaste groep leden in de
Centrale Cliëntenraad (CCR). Zij zijn afgevaardigd door de “Regionale
Cliëntenraden” (RCR) die binnen onze vijf Regio’s de belangen van de
cliënten van Zorggroep Sint Maarten behartigen. De RCR en CCR zijn
onafhankelijke organen binnen de organisatie en zijn ingesteld op basis

gemeenschap bieden we
wonen, (thuis)zorg en
services volgens onze
kernwaarden:
zijn, ontplooiend, vitaal en
dorps.

van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ2018).
De CCR adviseert de Raad van Bestuur over bestuurlijke en beleidsmatige onderwerpen op
concernniveau d.m.v. gevraagde en ongevraagde adviezen en via dialoog en afstemming in de
overlegvergadering. In de CCR zijn twee zetels ingesteld voor deskundigen/adviseurs met een specifiek
aandachtsgebied: Financiën & Vastgoed en Kwaliteit. Als deskundige op de zetel Kwaliteit ben je ook
lid van de commissie Kwaliteit van de CCR.

Hier staan we voor
Deel je leven is de belofte van Zorggroep Sint Maarten. We kiezen er bewust voor ons leven te delen
met anderen omdat we beseffen en ervaren hoe waardevol dat is. Een gedeeld leven is een gelukkiger
leven. Herken u zichzelf in de kernwaarden die hierbij horen?
•

Zijn
Ons leven doet ertoe, we mogen zijn wie we zijn en we zijn er voor elkaar.

•

Ontplooiend
We zijn erop gericht dat mensen zoveel mogelijk doen wat ze kunnen en willen doen; we kijken
altijd wat er beter kan en geven niet snel op.

•

Vitaal
We hebben zichtbaar plezier in ons werk, zijn energiek en kunnen goed omgaan met
onverwachte situaties.

•

Dorps
Tijd nemen voor een praatje en moeite voor elkaar doen vinden we vanzelfsprekend. We
kennen elkaar, willen weten wat er speelt en zorgen ervoor dat iedereen zich thuis voelt.

Dit vragen we van u
•

Gemotiveerd en geïnteresseerd in landelijke en regionale ontwikkelingen in de zorg.

•

Ervaring met, en geïnteresseerd zijn in, het kwaliteitsbeleid in de (ouderen)zorg.

•

Ervaring met kwaliteitsvraagstukken in het operationele werkveld van de zorgsector.

•

Hart voor het algemeen welzijn van de cliënten van Zorggroep Sint Maarten.

•

Woonachtig zijn in een van de regio’s van Zorggroep Sint Maarten.

•

Vanuit oogpunt van de cliënt een mening vormen over diverse onderwerpen die het beleid en
de dienstverlening van de Zorggroep Sint Maarten betreffen.

•

Bij voorkeur een netwerk hebben van contacten met (vertegenwoordigers van) cliënten binnen
de Zorggroep en in staat zijn dit netwerk verder te ontwikkelen.

•

Voldoende tijd en energie voor vergaderingen en het lezen van stukken.

•

Een kritische blik om Regio overstijgende belangen goed te behartigen.

•

Samen kunnen werken op basis van vertrouwen en gevoel voor humor.

•

Bewust zijn van de formele rol als cliëntenraadslid binnen Zorggroep Sint Maarten.

En dit hebben we voor u in petto:
Als lid van de CCR krijgt u een vergoeding. Zorggroep Sint Maarten heeft met de CCR afspraken
gemaakt over faciliteiten en vergoedingen. U krijgt volop de kans om mee te praten, te denken en te
werken aan een goede belangenbehartiging van de cliënten van Zorggroep Sint Maarten.

Belangstelling?
Wilt u meer weten over deze vrijwilligersfunctie en vraagt u zich af of die bij u past? Aarzel dan niet om
contact op te nemen met Ans Huurnink (ambtelijk secretaris Centrale Cliëntenraad) via
telefoonnummer 06- 23096396 of dhr. A. Boot (onafhankelijk voorzitter Centrale Cliëntenraad) via
telefoonnummer 06- 20090791 of e-mail ccr@zorggroepsintmaarten.nl
Heeft u belangstelling dan kunt u dit voor 5 januari kenbaar maken door een mail (met CV) te sturen
aan ccr@zorggroepsintmaarten.nl

