
Voor vragen over deze functie kunt u contact opnemen met vicevoorzitter
mevrouw A. Haarhuis, via telefoonnummer: 06 - 46 02 66 52.

Uw motivatie en cv ontvangen wij graag voor 15 januari 2022. 

Deze kunt u mailen naar: 
mevrouw M. Gort: marijke.gort@surplus.nl (ambtelijk secretaris).

Contact

U beschikt over affiniteit met de doelstellingen en het beleid van Surplus. 

U hebt inzicht in de werking van zorg- en welzijnsorganisaties (bij voorkeur         
thuiszorg) en bent bekend met relevante regionale en landelijke ontwikkelingen
op het gebied van wonen, welzijn en zorg. 

U bent in staat mee te denken vanuit de belangen van cliënten en advies te
geven aan de raad van bestuur.             

Wij vragen

Surplus biedt een compleet aanbod op het gebied van woonzorg, thuiszorg, 
behandeling en welzijn in West-Brabant. Voor de centrale cliëntenraad (CCR) 
zoekt Surplus een nieuw betrokken en enthousiast lid. 

De CCR bestaat uit maximaal elf leden en een onafhankelijke voorzitter die 
vanuit cliëntperspectief een bijdrage willen leveren aan de dienstverlening van 
Surplus, met een brede deskundigheid en ervaring, die elkaar zoveel mogelijk 
aanvullen. Per jaar zijn er gemiddeld zestien bijeenkomsten. 

Vacature 
Lid centrale cliëntenraad 
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