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Over de locatie
Zorggroep Manna

Functieomschrijving
Hoe zit het met kwaliteit van zorg in de praktijk? Wat hebben cliënten nodig? Wat kan beter? Dit zijn vragen waar de
cliëntenraad van Manna zich onder andere mee bezig houdt.
Organisatievisie
Manna levert ondersteuning en persoonlijke aandacht voor iedereen vanuit een christelijke basis.
Ieder mens is door God de Vader uniek geschapen, gewild en zeer geliefd.
Zo kijken we naar onszelf en naar anderen. Uit Liefde! Bij Manna is iedereen welkom.
Wat houdt de functie in?
De cliëntenraad komt ongeveer 10 keer per jaar bij elkaar en bespreekt onderwerpen die van belang zijn voor cliënten. De
cliëntenraad denkt mee over het beleid van Manna en kijkt vanuit het cliëntperspectief naar de landelijke ontwikkelingen
zoals o.a. is vastgesteld in de WMCZ.
Gevraagd en ongevraagd wordt advies gegeven aan de bestuurder over zaken als dienstverlening, beleid, bejegening,
welzijn, medicatiebeleid, maaltijden, waskosten, veiligheid, verbouwingen, verbeterpunten naar aanleiding van
cliënttevredenheidsonderzoek enz.
De cliëntenraad is op zoek naar vier nieuwe leden waaronder een voorzitter. Als cliëntenraadslid woon je de vergaderingen
bij, lees je de stukken, bereid je adviezen voor aan de bestuurder, neem je deel aan scholing en eventuele projectgroepen.

Functie eisen
Wie zoeken wij?
Je hebt belangstelling voor de zorg of hebt een directe betrokkenheid met de zorg.
Je weet de belangen van cliënten voorop te stellen.
Je bent betrokken met en hebt kennis van doelgroep en organisatie.
Je kunt samenwerken in een bestuurlijke omgeving.
Je hebt goede sociale vaardigheden (samenwerken in teamverband).
Je bezit goede communicatieve vaardigheden (luisteren, verwoorden van standpunten, respectvol kunnen optreden).
Je bent gemotiveerd en hebt doorzettingsvermogen.
Je kunt omgaan met vertrouwelijke informatie.
Je sluit optimaal aan bij onze identiteit met een christelijke levensovertuiging.
Je bent overdag beschikbaar voor overleggen.

Inschaling
Wat hebben wij jou te bieden?
Als lid van de cliëntenraad krijg je de mogelijkheid om mee te denken en te praten over het beleid en de dagelijkse praktijk
van zorg bij Manna: een afwisselende functie in een enthousiast team. Je krijgt een reiskostenvergoeding en een
vergoeding voor het cliëntenraadswerk. Je krijgt de mogelijkheid om je te scholen voor het cliëntenraadswerk.

Bijzonderheden
Enthousiast?
Reageren kan door je motivatie en CV te sturen naar clientenraad@zorggroep-manna.nl.
Voor vragen kun je terecht bij Sia Timmerman, secretaresse Cliëntenraad.

