Mensenwerk Hogeland is de welzijnsorganisatie in de gemeente Hogeland. Zij maakt zich sterk voor
de bewoners in wijken en dorpen op het gebied van wonen, zorg, jeugd, welzijn, participatie en
vrijwilligerswerk. Mensenwerk Hogeland maakt deel uit van de Tintengroep. Door professionals en
maatschappelijke organisaties in het sociale werkveld te verbinden, te ondersteunen en te faciliteren
brengen wij inwoners en organisaties bij elkaar: dus niet ieder voor zich, maar samen. Als
werkorganisatie behouden we daarbij altijd onze lokale kleur. Kortom: krachten bundelen waar het
kan, kleinschalig waar het moet.

Mensenwerk Hogeland is op zoek naar enthousiaste

Leden voor de cliëntenraad (m/v)
Functieomschrijving
Mensenwerk Hogeland gaat dit voorjaar een cliëntenraad opstarten. In teamverband werk je samen
en adviseer je het management over de dienstverlening van Mensenwerk Hogeland. Daarbij heb je
oog voor de belangen van cliënten en vertegenwoordig je hen als zodanig. In goed overleg geef je,
zowel gevraagd als ongevraagd, advies. Op deze manier draagt je bij aan de dienstverlening van
Mensenwerk Hogeland, die we optimaal, op basis van de vraag en behoefte van inwoners, bieden. Je
denkt mee over bestaande werkzaamheden en bent betrokken bij actuele ontwikkelingen die van
invloed zijn op de dienstverlening aan inwoners.

We zijn op zoek naar enthousiaste leden die in een team van 5 leden de cliëntenraad vormen. De
cliëntenraad wordt ondersteund door een administratieve kracht. De tijdsbelasting bedraagt
ongeveer 4 uur per maand. Voor de werkzaamheden ontvang je een onkostenvergoeding.

Als lid van de cliëntenraad van Mensenwerk Hogeland


vertegenwoordig je de belangen van cliënten en denk je mee over de invulling van de
opdracht van Mensenwerk Hogeland;



ben je betrokken bij Mensenwerk Hogeland en bij het welzijn van inwoners van de
gemeente Hogeland in het bijzonder;



heb je ervaring als cliënt, vrijwilliger, deelnemer aan activiteiten of ben je op andere wijze
betrokken bij het werk van Mensenwerk Hogeland;



werk je samen in een team van mensen met verschillende achtergronden;



kan je omgaan met vertrouwelijke informatie;



woon je in gemeente Hogeland.

Contact
Heb je vragen over de cliëntenraad dan kun je bellen met Renate Westervaarder, ondersteuner
cliëntenraden, op (06) - 40 85 88 49. Wanneer je interesse hebt, stuur dan voor 5 juli a.s. een beknopte
motivatie info@mensenwerkhogeland.nl.

