
De vacature wordt gelijktijdig in- en extern uitgebracht. Interne kandidaten hebben voorrang. Acquisitie naar aanleiding 
van deze vacature is niet gewenst. 

 
 

      

 
Met enthousiaste en gemotiveerde medewerkers en vrijwilligers bieden wij als Zorgcentrum Huize Rosa elke dag 
de benodigde zorg aan onze bewoners en proberen wij voortdurend het verschil te maken in het leven van deze 
bewoners. Als Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad kun je hier indirect een bijdrage aan leveren door de behartiging 
van de cliëntenbelangen en belangrijke besluitvormingsprocessen zo goed mogelijk te faciliteren.  Weet jij door 
jouw secretarieel, organisatorisch en beleidsmatig talent de cliëntenraad te ontzorgen waardoor zij optimaal kan 
functioneren? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

 

Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad 
(gemiddeld 6 uur per week) 

 
De Cliëntenraad van Huize Rosa vertegenwoordigt de belangen van alle bewoners die woonachtig zijn in zowel 
Huize Rosa als in de aanleunende appartementencomplexen Catharinahof, Tristan en Isolde. De Cliëntenraad 
bestaat uit een voorzitter en een vertegenwoordiging vanuit de verschillende wooncomplexen, tezamen circa 7 
personen. Een keer (soms twee keer) per maand komt de cliëntenraad bij elkaar. 
 
Voor de belangrijke functie van Ambtelijk Secretaris van deze Cliëntenraad zoeken wij iemand die professioneel 
en proactief is, met affiniteit voor de medezeggenschap van cliënten in een verzorgingshuis / verpleeghuis- 
omgeving. Je bent de spil van de cliëntenraad en daarmee ook het vaste aanspreekpunt  voor zowel in- als extern. 
Je weet met jouw ervaring en talenten de cliëntenraad op een professionele manier bij te staan op zowel 
secretarieel, vakinhoudelijk als beleidsondersteunend gebied. Je beschikt over een analytisch vermogen en bent 
loyaal, betrouwbaar en snel van begrip. Je hebt een positieve grondhouding en bent omgevingsbewust met gevoel 
voor verhoudingen. Je voelt nauw aan waar behoefte aan is en speelt daar actief op in. Je bent een ster in het 
aanbrengen van structuur en overzicht, en je bent in staat om te gaan met vertrouwelijke informatie. Naast onder 
andere het opstellen van de agenda, notuleren van vergaderingen en het redigeren van teksten ben je in staat om 
agendaonderwerpen op inhoud voor te bereiden en geef je adviezen over de besluitvorming. Ook het 
voorbereiden van onder andere beleidsadviezen en het jaarverslag behoren tot je taken. Je functiebeschrijving is 
gebaseerd op die van het Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg (NCZ), welke hier is te zien.  
 
Wat verwachten wij van jou: 

 Een opleiding op HBO-niveau, dan wel een aantoonbaar HBO werk- en denkniveau, waarbij kennis van de 
gezondheidszorg, van cliëntenrechten en relevante wetgeving (onder andere de WMCZ) en/of ervaring met 
belangenbehartiging van cliënten tot aanbeveling strekt. Aangevuld met een specifieke opleiding ‘Ambtelijk 
Secretaris Cliëntenraad’ (NCZ) of de bereidheid om deze te volgen; 

 Een goed analytisch vermogen, werkinzicht en taakoverzicht; 

 Uitstekende communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk);  

 Uitstekende organisatorische vaardigheden; 

 Goede sociale vaardigheden, zoals tact, goed kunnen luisteren, samenwerken en anderen kunnen 
beïnvloeden en overtuigen; en in staat zijn het evenwicht te bewaren tussen onpartijdigheid en betrokkenheid. 
 

Wij bieden jou: 

 Een unieke werkomgeving; laat je verrassen door onze prachtige locatie; 

 Een prettige sfeer en door onze kleinschaligheid, leer je bewoners en collega’s snel kennen; 

 De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO VVT; zzp-ers worden ook uitgenodigd om te solliciteren.  
 
Interesse of solliciteren? 
Lijkt het jou leuk om deze rol te vervullen en/of wil je meer informatie? Neem dan contact op met  
Mevrouw Palmyre Oomen, waarnemend voorzitter cliëntenraad, bereikbaar via tel. 024-3566545 of per e-mail 
p.oomen@ru.nl.  
De sollicitatie voorzien van motivatie en CV kun je tot 7 oktober 2019 mailen onder vermelding van 
vacaturenummer 19-14 naar de afdeling personeelszaken: personeelszaken@zorgcentrum-huizerosa.nl    

https://ncz.nl/wp-content/uploads/2019/02/NCZ-Functiebeschrijving-Ambtelijk-Secretaris-Cliëntenraad.pdf
mailto:personeelszaken@zorgcentrum-huizerosa.nl

