
Vacature voorzitter cliëntenraad Huis ter Leede 
 
Huis ter Leede is een protestants-christelijke woonzorgorganisatie in Leerdam. Wij bieden onze 
bewoners en cliënten persoonlijke en huishoudelijke verzorging, ondersteunende begeleiding, 
verblijf en verpleging. Dit alles bieden wij kortdurend en langdurig aan. Wijkverpleging, 
huishoudelijke ondersteuning en alarmering in Leerdam en de wijde regio behoren ook tot de 
mogelijkheden 
 
De cliëntenraad vertegenwoordigt alle cliënten van Huis ter Leede. Daarmee zowel cliënten die 
intramurale zorg als cliënten die extramurale zorg ontvangen. I.v.m. met het einde van de 
zittingstermijn van de huidige voorzitter, zijn wij op zoek naar een nieuwe voorzitter. 
 
Wie komt de cliëntenraad versterken in de rol van voorzitter? 
 
Profiel 
De voorzitter dient: 

 affiniteit te hebben met de protestants-christelijke identiteit van Huis ter Leede; 
 zich te kunnen inleven in de belangen van cliënten en in staat te zijn de gemeenschappelijke 

belangen van de cliënten te behartigen, zonder het belang van de organisatie uit het oog te 
verliezen; 

 globale kennis te hebben van de zorg in Nederland en van de werkvelden van Huis ter Leede 
in het bijzonder en in staat te zijn om te reflecteren op de toekomst van zorg, zowel ten 
aanzien van kwaliteit als ten aanzien van bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling; 

 kennis te hebben van wet- en regelgeving omtrent medezeggenschap cliënten dan wel deze te 
willen eigen maken; 

 op basis van beleidsmatige kennis en/of ervaring ter zake doende dossiers en stukken te 
kunnen bestuderen; 

 een verbinder te zijn, proactief en analytisch sterk;  
 de cliëntenraad te vertegenwoordigen binnen en buiten de organisatie; 
 zorg te dragen voor het functioneren van de cliëntenraad als team en voor een goede 

verstandhouding met de bestuurder; 
 in staat om leiding te geven aan de cliëntenraad en te beschikken over het vermogen de leden 

te stimuleren tot een bijdrage. 
 
Vrijwilligersvergoeding  

 Het betreft een vrijwilligersfunctie met een all-in vrijwilligersvergoeding van € 150,-  per 
maand. 

 
Interesse? 
Uw interesse kunt u kenbaar maken door uw motivatiebrief met CV  te versturen aan 
clientenraad@huisterleede.nl o.v.v. sollicitatie voorzitter cliëntenraad. Voor meer informatie kunt u 
bellen met Afke van Halen, huidige voorzitter, tel. 06 13 07 25 63.  
                                   
                                 www.huisterleede.nl - volg ons ook op facebook - instagram - linkedin 


