
Wij zijn op zoek naar 
een betrokken

 Ondersteuner
cliëntenraad

voor gemiddeld 8 uur per week.

Wat doet de cliëntenraad?
Momenteel is de cliëntenraad actief 
betrokken bij het meedenken over zaken die 
direct en indirect te maken hebben met de 
bewoners van Sint Anna.

Wat ga jij doen?
Je gaat de cliëntenraad procesmatig 
ondersteunen, informeren, begeleiden en 
adviseren bij de uitvoering van zijn onaf
hankelijke, wettelijke taak en opdracht zoals 
omschreven in de Wet Medezeggenschap 
Cliënten Zorginstellingen (WMCZ2018).

De cliëntenraad vergadert dit jaar minimaal 
1x per maand op dinsdagochtend. 
Daarnaast bied je ook secretariële en 
praktische ondersteuning waarbij je de taken 
verricht vanuit het cliëntenperspectief. 

Wie zoeken wij?
Wij zijn op zoek naar iemand die op een 
creatieve en vernieuwende wijze invulling 
kan geven aan deze functie en de rol naar 
eigen inzicht aan de hand van globale 
richtlijnen en procedures zelfstandig uitvoert.
Daarnaast beschik je over ervaring met of 
in een cliëntenraad en grondige kennis van 
wet en regelgeving aangaande cliënten
rechten en de vaardigheid om leden van de 
cliëntenraad hierin mee te nemen.

Heb je interesse?
We ontvangen graag je schriftelijke 
sollicitatie; stuur jouw motivatie en CV onder 
vermelding van vacaturenummer 2223CR 
vóór 25 september a.s. naar vacatures@
sintannaboxmeer.nl. 

Heb je nog vragen? 
Een uitgebreider profiel van de vacature is te 
vinden op www.sintannaboxmeer.nl
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Sint Anna is een kleinschalige en zelf
standige zorginstelling in Boxmeer, 
gelegen op het terrein van de zusters van 
Julie Postel. Een prachtige, historische 
locatie in het groene Maasheggen 
gebied waar met veel liefde voor ouderen 
gezorgd wordt. Samen met collega’s, 
mantelzorgers en vrijwilligers zorgen 
we ervoor dat onze bewoners de best 
mogelijke zorg ontvangen, zorg naar 
de wens van de bewoner. Momenteel 
maakt Sint Anna een verandering door 
van verzorgingshuis naar verpleeghuis 
en in 2023 wordt op het huidige terrein 
zelfs een gloednieuw gebouw geopend!


