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Vacature Lid Cliëntenraad van de Coöperatie Limburgse Zorgboeren?
Wil je actief meedenken en adviseren over de cliëntbelangen binnen de Coöperatie
Limburgse Zorgboeren? Lees dan verder.
Maatschappelijk betrokken, hart voor zorgboerderijen en hun bezoekers, zinvol bezig zijn,
oog voor een ander, sociaal, anderen ontmoeten en samenwerken, kennis delen én leren…
Spreekt dit alles je aan? Dan is de centrale cliëntenraad van de Coöperatie Limburgse
Zorgboeren (CLZ) welllicht iets voor jou!

‘Ik focus vooral op waar we CLZ kunnen helpen. De
discussies die we als centrale cliëntenraad hebben
met CLZ zijn steeds gericht op ons gezamenlijke
doel: Hoe kunnen we de zorg beter maken voor álle
cliënten?’
– Berno Simmelink, lid cliëntenraad

Jouw werk
De cliënten en bewoners van de zorgboerderijen van CLZ zijn allemaal anders en hebben
ieder hun eigen verhaal. Als lid van de cliëntenraad, bij wet geregeld in de Wet
Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ), behartig je de belangen van hen en
praat je mee over de gang van zaken bij CLZ. Je adviseert het bestuur en de directie vanuit
het cliënt- én het organisatieperspectief over beleidsonderwerpen die voor onze cliënten
belangrijk zijn. Je geeft praktische voorstellen om de zorg te verbeteren. Daarbij gaat het
niet om individuele klachten of wensen, het gaat om zaken die alle cliënten aangaan. Als
lid van de cliëntenraad heb je een belangrijke rol in de communicatie tussen cliënten, hun
naasten en de directie, waarbij het van groot belang is dat je vertrouwelijk met informatie
kunt omgaan.
We zijn binnen CLZ op zoek naar nieuwe cliëntenraadsleden die enkele uren per maand
hun kennis en kunde willen inzetten voor de bezoekers van de zorgboerderijen in Limburg.

Dit ben jij
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je bent gemiddeld twee tot vier uur per maand beschikbaar;
Je hebt binding met en voelt je betrokken bij de cliënten die jij vertegenwoordigt;
Je stelt niet het individuele, maar het gemeenschappelijk belang van cliënten voorop;
Je bent communicatief vaardig en je kunt goed luisteren en samenwerken;
Het onderhouden van contacten met cliënten en hun naasten ligt je goed;
Je kunt (samen met de andere leden van de raad) je mening vormen over stukken
en adviesaanvragen;
Je kunt omgaan met vertrouwelijke informatie;
Het voelt goed voor jou om bij te dragen aan goede kwaliteit van zorg voor de cliënten
op de zorgboerderijen;
Je bent zelf bezoeker van een zorgboerderij of verwant/verzorger van een bezoeker.
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Wij bieden jou
•
•
•
•
•
•
•
•

De mogelijkheid om de ontwikkelingen van de zorg op de zorgboerderijen van dichtbij
te volgen;
De mogelijkheid om invloed uit te oefenen op deze ontwikkelingen en zo mee te
helpen de kwaliteit van zorg voor onze cliënten te helpen verbeteren;
Een positieve, betrokken en informele sfeer in de cliëntenraad;
De mogelijkheid jouw kennis en vaardigheden in te zetten en te vergroten;
Zinvol werk dat bijdraagt aan je persoonlijke ontwikkeling;
Een goede inwerkperiode waarbij je de locaties, de cliëntenraad en het raadwerk leert
kennen;
De mogelijkheid om een cursus cliëntmedezeggenschap te volgen;
Een passende onkostenvergoeding.

‘Ik kan aangeven hoe ik vanuit mijn rol als naaste
de processen en veranderingen binnen de
zorgboerderijen en het zorglandschap ervaar. Zowel
in de overleggen met CLZ, maar bijvoorbeeld ook in
gesprekken met het zorgkantoor en de gemeente.
Vanuit mijn ervaring als familielid probeer ik een
positieve bijdrage te leveren om de zorg op de
zorgboerderijen te laten draaien om wat deze voor
mij zo bijzonder maken: ‘veilige, plezierige en
laagdrempelige dagbesteding in een natuurlijk
omgeving’.’
– Bart Heesen, voorzitter cliëntenraad

Wil je meer weten?
Geïnteresseerd? Neem dan contact op:
• Bart Heesen, voorzitter cliëntenraad, op telefoonnummer: 06-28555601 tussen 9.00u
en 17.00u;
• Berno Simmelink, penningmeester cliëntenraad, op telefoonnummer: 06-23368176
na 19.00u;
• Of mail naar clientenraad@limburgsezorgboeren.nl.
Meer informatie over CLZ vind je op www.limburgsezorgboeren.nl.

Over zorgboerderijen en CLZ
Een zorgboerderij is een (agrarisch) bedrijf waar landbouw en zorg gecombineerd worden
en hand in hand gaan. Elke zorgboerderij heeft een eigen karakter en kwaliteit, welke
gekenmerkt wordt door het bieden van zorg en ondersteuning aan cliënten in een groene
en natuurlijke omgeving, het kleinschalige karakter en een niet-zorg context, de
persoonlijke en betrokken houding van de zorgboer, het heilzame contact met de natuur
en dieren, een aanbod van zinvolle en gevarieerde activiteiten en door een veilige sociale
gemeenschap. Op een zorgboerderij kunnen verschillende groepen mensen terecht voor
zorg en ondersteuning, doorgaans in de vorm van begeleide dagopvang of begeleide c.q.
beschutte leer- of werkplekken. Het bieden van 24-uurs zorg en verblijf wordt op beperkte
schaal aangeboden door zorgboerderijen.
In 2013 hebben 65 zorgboerderijen in Limburg zich verenigd in een coöperatie en trekken
samen op in de Coöperatie Limburgse Zorgboeren (CLZ). In 2022 vinden ruim 1.500
cliënten via CLZ een plek op een van de zestigtal zorgboerderijen in Limburg.
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