
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisatie 
Schutse Zorg Tholen is een zorgaanbieder op het eiland Tholen met een 
zorgcentrum voor verpleeghuiszorg, tijdelijke opvang, palliatieve zorg, semimurale 
zorg en dagbesteding. 
Iedere zorginstelling in Nederland is verplicht een cliëntenraad te hebben; dit 
wordt geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) 
Daarom heeft ook de Schutse Zorg Tholen een Cliëntenraad die de 
gemeenschappelijke belangen van de cliënten behartigt.  
 
Profielschets leden Cliëntenraad 
 
Algemeen  
Van leden van de cliëntenraad wordt verwacht dat zij:  

• geïnteresseerd zijn in de ouderenzorg en in de zorg aan cliënten van Schutse 
Zorg Tholen in het bijzonder;  

• binding hebben met de instelling of hiertoe bereid zijn;  
• bekend zijn met instelling Schutse Zorg Tholen als cliënt (of 

vertegenwoordiger); 

• in staat zijn tot gemeenschappelijke belangenbehartiging van de cliënten 
van instelling Schutse Zorg Tholen  

• bereid zijn om een aantal uren per maand te besteden aan de 
werkzaamheden van de cliëntenraad, zoals vergaderen, het onderhouden 
van contacten, het voorbereiden van adviezen; 

• bereid zijn om scholing te volgen op het gebied van medezeggenschap en 
ontwikkelingen in de ouderenzorg;  

• woonachtig zijn in de gemeente Tholen of in de directe omgeving daarvan.   
 
Vaardigheden  
Van leden van de cliëntenraad wordt verwacht dat zij in staat zijn:  

• vanuit cliëntenperspectief te denken en te handelen;  

• beleidsstukken te lezen en zich hierover een mening te vormen;  
• te opereren in teamverband; 

• om te gaan met vertrouwelijke informatie;  

 
Binnen de organisatie is er een vacature voor  

Lid Cliëntenraad 
 



• het algemeen cliëntenbelang boven het persoonlijk belang te stellen; 
• tactvol en standvastig op te treden. Daarnaast wordt verwacht dat zij:  

• doorzettingsvermogen hebben;  

• beschikken over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden;  
 
Eigenschappen  
Ook kunnen bepaalde eigenschappen gewenst zijn, zoals:  

• een kritische, positieve, open houding hebben;  

• een evenwichtige, doortastende, constructieve en flexibele instelling 
hebben;  

• in staat zijn tactvol en standvastig op te treden. 
 
Wij bieden 

• Informele werksfeer in een dynamische organisatie. 
Een organisatie met reeds vele jaren een hoge tevredenheid van de cliënten. 

• Een grote groep zeer betrokken medewerkers en vrijwilligers, die graag 
samen de goede naam van Schutse Zorg Tholen hooghouden. 

 
Leden van de Cliëntenraad werken op vrijwillige basis. 
 
Bij vragen over deze functie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de 
Cliëntenraad, Esther van Hemert, email: e.v.hemert@schutsezorgtholen.nl  
 
Heeft u belangstelling voor deze functie dan zien we graag u brief en motivatie 
tegemoet t.a.v. Cliëntenraad Schutse Zorg Tholen, F.M. Boogaardweg 10, 4697 GM 
Sint-Annaland of per mail naar clientenraad@schutsezorgtholen.nl 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


