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Onafhankelijk voorzitter  

 

 

 

Vacaturenummer: v17.0329 

Locatie: Heerenveen  

 

 

 

De functie 

Ten behoeve van de Centrale Cliëntvertegenwoordigersraad (CCVR) van Talant zoeken we een 

 

                                             Onafhankelijk voorzitter 

 

Waar ga je werken? 

Mensen met een verstandelijke beperking kunnen dag en nacht een beroep doen op Talant om hen 

te helpen hún leven te leiden, op hun plek in de samenleving. Talant biedt mensen met een 

verstandelijke beperking verschillende vormen van wonen, dagbesteding en waar nodig 

behandeling. Talant is er voor kinderen, volwassenen en ouderen. 

 

Wat ga je doen? 

De CCVR Talant is de gesprekspartner voor het directieteam van Talant. Actuele onderwerpen en 

adviesaanvragen worden ca. 6 keer per jaar toegelicht in de overlegvergaderingen. De CCVR Talant 

belegt ca. 10 keer per jaar een eigen vergadering waarin adviesaanvragen worden besproken, 

lopende zaken aan de orde komen en periodiek een Nieuwsbrief wordt voorbereid.  

 

Voor de onafhankelijke voorzitter van de CCVR zijn er ten opzichte van de leden een aantal 

specifieke taken: 

 Voorzitten van de CCVR vergaderingen; 

 In samenwerking met de ambtelijk secretaris het opstellen van de agenda; 

 Draagt zorg voor het functioneren als team van de Centrale Cliëntenraad en voor een 

goede verstandhouding met de bestuurder en het directieteam; 

 Opstelen van adviezen richting directie en Raad van Bestuur. 

 

Wat vragen wij van jou? 

Wij zoeken en onafhankelijke voorzitter die woont in het werkgebied van Talant maar niet 

betrokken is bij Alliade (of haar dochterorganisaties) als ouder/verwant, medewerker of via aan 

Alliade gelieerde organisaties. Daarnaast beschik je over het volgende profiel: 

 in het bezit van bestuurlijke kwaliteiten en ervaring als voorzitter; 

 affiniteit met de gehandicaptenzorg en met het behartigen van belangen van verwanten 

en/of cliënten;  

 is in staat om onderscheid te maken tussen belangen van cliënten en organisatiebelangen 

en is in staat om deze belangen op een zorgvuldige manier te bewaken en in samenhang te 

wegen;   

 onafhankelijk kunnen opstellen in de zin dat hij/zij 'boven partijen kan staan'; 

 het vermogen om (partijen) te (ver)binden, vanuit een constructieve en kritische instelling; 

 is naast volstrekt integer ook sociaal en communicatief vaardig; 
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 heeft kennis van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en actuele ontwikkelingen in 

de zorg. 

 

Wat bieden wij jou? 

 Vergoeding vind plaats op basis van de vacatiegeldregeling die binnen Alliade van 

toepassing is; 

 De benoeming van de onafhankelijk voorzitter gaat bij voorkeur in op 1 februari 2018, voor 

een periode van maximaal 6 jaar. 

 

Waar kun je terecht voor informatie over de functie? 

Belangstellenden kunnen meer informatie verkrijgen via: 

 Nellie Stap, ambtelijk secretaris van de Centrale Cliëntvertegenwoordigersraad, 

nellie.stap@alliade.nl; 

 Douwe Adema (tijdelijk voorzitter Centrale Cliëntvertegenwoordigersraad), tel: 06-

53673977. 

  

Interesse? Stuur dan je motivatiebrief en cv via de website van Zorggroep Alliade www.alliade.nl of 

Talant www.talant.nl.

 

mailto:nellie.stap@alliade.nl
http://www.alliade.nl/
http://www.talant.nl/

