CLIËNTENRAAD
GAAT U EEN BOEIENDE UITDAGING NIET UIT DE WEG?
KOM IN ONZE CLIENTENRAAD!
De Goede Zorg
De Goede Zorg verleent zorg in heel Apeldoorn. Al meer dan 50 jaar. Aan ouderen maar ook
aan anderen die zorg nodig hebben. Of het nu gaat om wonen, thuiszorg, verpleging,
maaltijden of dagbesteding. De Goede Zorg heeft als missie: “kwaliteitszorg voor mensen
door mensen”.
Algemeen
De wettelijke basis voor de cliëntenraad wordt gevormd door de Wet Medezeggenschap
Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). De WMCZ benoemt de onderwerpen waarover de
cliëntenraad gevraagd of ongevraagd (verzwaard) advies uitbrengt aan de Raad van bestuur
van de Stichting de Goede Zorg. Als onderwerpen kunnen o.a. worden genoemd:
kwaliteitsbeleid, klachtenregeling, maaltijdvoorziening, veiligheidsbeleid, dagbesteding,
gezondheid, hygiëne, benoeming leidinggevenden.
Binnen de organisatie van De Goede Zorg heeft de raad - in tegenstelling tot de
ondernemingsraad - en mede gestoeld op de WMCZ een onafhankelijke positie.
Kort profiel van de cliëntenraad
De Goede Zorg heeft een zeer actieve cliëntenraad bestaande uit 10 leden waaronder een
secretaris en een onafhankelijk voorzitter. De cliëntenraad behartigt middels een personele
unie in de verschillende stadsdeelraden de belangen van cliënten die in Apeldoorn zorg- en
dienstverlening ontvangen.
De stadsdeelraden zijn samen met de cliënten gericht op zaken die van belang zijn voor het
dagelijkse kwaliteit van leven van cliënten, ongeacht de ontvangen zorg- en dienstverlening.
Denk hierbij o.a. aan maaltijdvoorziening, bejegening, veiligheid of schoonmaak. Dit
betekent dat wij er zijn voor cliënten die verblijven in één van de woonzorglocaties maar ook
bijvoorbeeld voor cliënten die de zorg thuis ontvangen
De cliëntenraad ziet erop toe dat de zorg op de juiste wijze geschiedt en beschouwt het
contact met de cliënt en achterban als motor van de medezeggenschap. Wij zoeken ook
verbinding met de zorgteams en het lokale management. Wij hanteren een
deskundigheidsspectrum waardoor specialistische kennisgebieden binnen de raad geborgd
blijven.
Wij verwachten van onze nieuwe collega’s dat zij:
 woonachtig zijn in of in de directe nabijheid van het verzorgingsgebied van de
Stichting De Goede Zorg;
 bij voorkeur een zorgachtergrond hebben of op andere wijze voldoen aan het op dat
moment gevraagde aandachtsgebied van het deskundigheidsspectrum;







affiniteit hebben met de doelgroep;
denken en handelen vanuit het cliëntperspectief;
in staat zijn beleidsmatig te denken en werken, teamplayer;
over voldoende tijd, energie en motivatie beschikken om optimaal te investeren in
contacten met de cliënt maar ook in vergaderingen (minimaal 24 x per jaar).
Besprekingen zijn vaak overdag.
In de afgelopen twee jaar geen dienstverband hebben gehad met de Stichting De
Goede Zorg.

U mag rekenen op een inwerkperiode en samenwerking in een enthousiast team. Deelname
aan de raad is vrijwilligerswerk. De benoeming geschiedt voor een periode van 4 jaar,
waarna herbenoeming nog éénmaal mogelijk is. Op aanvraag is een uitgebreider profiel
beschikbaar van onze cliëntenraad
Interesse om op niveau mee te praten over de wijze waarop zorg- en dienstverlening
plaatsvindt door De Goede zorg?
Wilt u eerst meer informatie?
Neem dan contact op met Bert Klomp (06-10476772) of Maaike Elzinga (06-51708155),
leden van de cliëntenraad. Dit kan ook via de mail op
bert.klomp.clientenraad@degoedezorg.nl of maaikeelzinga.clientenraad@degoedezorg.nl
Heeft u interesse?
Stuur dan een brief of mail naar de secretaris van de cliëntenraad met daarin uw naam en
adres, telefoonnummer, uw persoonlijke motivatie en beknopte CV.
Briefadres: Secretaris Cliëntenraad De Goede Zorg, Loolaan 1, 7314 AA Apeldoorn
E-mail/adres: clientenraad@degoedezorg.nl.

