Cliëntenraad
Vacature

De Cliëntenraad van PrivaZorg is op zoek naar nieuwe leden!
Vaak wordt gedacht dat een cliëntenraad alleen uit cliënten mag bestaan. Maar niets is
minder waar. Een partner, familielid, kennis of vriend(in) die dicht bij de cliënt staat, kan
ook in een cliëntenraad plaatsnemen. De Cliëntenraad (CR) van PrivaZorg behartigt de
belangen van 4.000 - 6.000 cliënten die thuiszorg ontvangen.
De Cliëntenraad van PrivaZorg is op zoek naar:

Cliëntenraadsleden (m/v)
Voor cliënten die langdurig ondersteuning en zorg van PrivaZorg ontvangen, is het vaak niet
mogelijk om deel te nemen. Maar voor een partner, familielid of directe naaste biedt deze functie
de mogelijkheid om mee te denken over de zorg aan PrivaZorg cliënten. Voor uw inzet ontvangt u
een vergoeding voor vergaderingen en reiskosten.
Het profiel van een cliëntenraadslid ziet er als volgt uit:
• U heeft belangstelling, al dan niet uit eigen ervaring, voor mensen die gebruik maken van
thuiszorg en afhankelijk zijn van de PrivaZorg dienst- en/of zorgverlening.
• U heeft gemiddeld 6 uur per maand tijd voor het werk van de cliëntenraad. U kunt daarbij
denken aan het contact onderhouden met de achterban, het lezen van stukken, het
inbrengen van ideeën en verbeterpunten.
• U heeft minimaal 4x per jaar tijd voor een vergadering van de cliëntenraad in Amersfoort.
• U beschikt over e-mail en u vindt het leuk om in een team te werken.
Geïnteresseerd? Stuur een e-mail naar clientenraad@privazorg.nl of neem telefonisch contact op
met de secretaris van de cliëntenraad: Anne-Marie Popping, zij is bereikbaar via: 0578-62 84 45.
Cliëntondersteuning Binnen de wet langdurige zorg (WlZ) is geregeld dat u bij allerlei vragen
over uw zorg ondersteund kunt worden.
Voor wie geldt deze cliëntondersteuning?
Voor alle cliënten die beschikken over een indicatie voor de Wlz
Waarbij kunt u ondersteuning vragen?
Bij de invulling van uw zorgvraag. Bij het opstellen, evalueren en bijstellen van uw
zorg of ondersteuningsplan. Bij het kiezen van een passende zorgaanbieder. Voor
informatie en advies.
Er zijn twee onafhankelijke organisaties aan wie u uw ondersteuningsvragen kunt stellen.
Mee (Mee.nl) en Zorgbelang (Advieszorgbelang.nl). Cliëntondersteuning is te allen tijde kosteloos.

