Meepraten over
het beleid van Livio?
Wij zoeken meerdere betrokken
mensen die affiniteit hebben met zorg,
wonen en welzijn van onze cliënten.
U behartigt het cliëntperspectief en
bent een goede gesprekspartner van
de raad van bestuur.
Kijk voor meer informatie op
www.livio.nl/clientenraad of mail naar
clientenraad@livio.nl

VACATURE

lid centrale
cliëntenraad

Kom de
centrale
cliëntenraad
versterken!

Livio hecht veel waarde aan medezeggenschap van cliënten. De centrale cliëntenraad
wordt daarom nauw betrokken bij de ontwikkeling van plannen en beleid. Zij heeft
een kritische blik op zorg in de breedste zin van het woord en geeft gevraagd en
ongevraagd advies aan de raad van bestuur van Livio. Kortom, een belangrijke raad
die bijdraagt aan de kwaliteit van zorg, wonen en welzijn bij Livio.
Wat gaat u doen?
U neemt zitting in de centrale cliëntenraad en adviseert vanuit cliëntperspectief de
raad van bestuur van Livio over voorgestelde ontwikkelingen en veranderingen in het
beleid van de organisatie. Vergaderingen vinden één keer per maand plaats. Daarnaast
onderhoudt u contact met twee tot drie lokale cliëntenraden van Livio. U ontvangt een
reiskostenvergoeding en vacatiegeld.
Het functieprofiel
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Solliciteren?
Kom de centrale cliëntenraad versterken en solliciteer door een korte motivatie te sturen
aan clientenraad@livio.nl. Meer informatie is via genoemd e-mailadres verkrijgbaar en
per telefoon bij mevrouw Hemkes via 053 460 3316 (bereikbaar wo-do-vrij).

