
De lokale cliëntenraad (LCR) Westervoort is op zoek naar betrokken leden,  
die het cliënt- en naastenperspectief verder willen uitdragen, verfijnen en borgen in de organisatie. 

 
Waar moet een lid van deze lokale cliëntenraad van Liemerije aan voldoen?  

Je hoeft niet precies aan alles te voldoen, maar het is fijn als je je in de grote lijnen kunt herkennen in het profiel. 
Gezien onze samenstelling gaat onze voorkeur uit naar betrokken naasten van de locatie ‘de Meridiaan’ en ‘Hamerstaete’. 

Wij zoeken 3 algemene leden. 

 
 

Functieprofiel algemeen lid lokale cliëntenraad Westervoort 
 

Algemeen  

Van leden van de lokale cliëntenraad wordt verwacht dat zij:  
➢ geïnteresseerd zijn in de zorg en in de zorg aan cliënten van de Meridiaan en/of Hamerstaete in het bijzonder;  
➢ betrokkenheid/ binding hebben met cliënten of hiertoe bereid zijn;  
➢ in staat zijn tot gemeenschappelijke belangenbehartiging van de cliënten van instelling de Meridiaan en/of Hamerstaete  
➢ cliënt overstijgend kunnen denken en handelen;  
➢ bereid zijn om verschillende per maand te besteden aan de werkzaamheden van de cliëntenraad, zoals vergaderen, het onderhouden 

van contacten en het voorbereiden van adviezen;  
➢ bereid zijn om scholing te volgen op het gebied van medezeggenschap en ontwikkelingen in de verpleeghuis en ouderenzorg;  
➢ woonachtig zijn in de Liemers.  

 
Vaardigheden  

Van leden van de cliëntenraad wordt verwacht dat zij in staat zijn:  
➢ vanuit cliëntperspectief te denken en te handelen;  
➢ het algemeen cliëntenbelang boven het persoonlijk belang te stellen/ onderscheid kunnen maken tussen persoonlijk belang en het 

belang van cliënten in het algemeen;  
➢ beleidsstukken te lezen en zich hierover een mening te vormen;  
➢ te opereren in teamverband, te kunnen samenwerken, samen tot een mening en uiteindelijke besluiten te komen;  
➢ om te gaan met vertrouwelijke informatie.  

 
Aanvullende vaardigheden kunnen zijn:  

➢ tactvol en standvastig op kunnen treden;  
➢ goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden;  
➢ een positief kritische houding hebben;  
➢ mee willen praten en denken vanuit kansen en mogelijkheden van cliënten/ naasten;  
➢ contacten onderhouden met cliënten en naasten;  
➢ goed kunnen luisteren, communiceren en samenwerken;  
➢ voldoende tijd, energie en doorzettingsvermogen hebben;  
➢ standvastigheid;  
➢ optimisme;  
➢ creativiteit;  
➢ het leuk vinden om nieuwe dingen te leren.  

 
De instelling zorgt ervoor dat leden van de cliëntenraad:  

➢ gebruik kunnen maken van de voorzieningen die aanwezig zijn in de instelling;  
➢ toegang hebben tot het digitale archief van de cliëntenraad;  
➢ reiskostenvergoeding krijgen; 
➢ de mogelijkheid krijgen om vaardigheden te ontwikkelen en kennis op te bouwen op het gebied van de medezeggenschap en de zorg 

onder andere door scholing en individuele coaching.  
 
Mocht u interesse hebben: stuur uw mail met motivatie naar doreth.jonker@liemerije.nl (voorzitter LCR Westervoort)  
Heeft u vragen?  
Bel voor de Meridiaan met Claudia Wiggers: 06-38785037 
Bel voor Hamerstaete afdeling  Madelief met Tine Verhoeven: 06-51914707 
Bel voor Hamerstaete afdelingen Klaproos, Lelie en Margriet met Doreth Jonker:  06-28722251 
 
De periode voor uw aanmelding sluit op 01-10-2022.  
In de eerste week van oktober zal de LCR met u in gesprek gaan, bij voorkeur vanaf 18.00 uur 
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