
De Vrijwilligers/Cliëntenraad van Wonen Plus Welzijn is op zoek naar versterking. Hieronder leest 
u de profielschets voor leden van deze raad. Gezien de huidige samenstelling van de 
Vrijwilligers/Cliëntenraad gaat de voorkeur uit naar iemand uit de gemeente Langedijk. 
 
Profielschets leden Vrijwilligers/Cliëntenraad Wonen Plus Welzijn 
 
Taak en samenstelling en benoeming leden Cliëntenraad/Vrijwilligersraad 
Wonen Plus Welzijn beschikt over een Vrijwilligers/Cliëntenraad zoals bedoeld in de Wet 
Medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ). De Vrijwilligers/Cliëntenraad behartigt, 
binnen het kader van de visie en de doelstellingen van de organisatie, de algemene belangen 
van de vrijwilligers en de cliënten. De Vrijwilligers/Cliëntenraad bestaat uit tenminste zeven leden. 
Leden zijn vertegenwoordigers van de vrijwilligers en cliënten. Doel is dat de leden een 
afspiegeling vormen van de verschillende werkregio’s binnen Wonen Plus Welzijn. De leden van 
de Vrijwilligers/Cliëntenraad worden benoemd door de Raad van Bestuur, op voordracht van de 
Vrijwilligers/Cliëntenraad. Werving en selectie van nieuwe leden geschiedt aan de hand van 
onderstaande profielschets. Deze bevat de eisen waaraan de leden van de 
Vrijwilligers/Cliëntenraad dienen te voldoen. 
  

Doel Vrijwilligers/Cliëntenraad 
Het doel van de Vrijwilligers/Cliëntenraad is om binnen het wettelijk kader en de visie en 
doelstellingen van Wonen Plus Welzijn de gemeenschappelijke belangen van vrijwilligers en 
cliënten te behartigen, als klankgroep op te treden, te signaleren met de kennis en ervaring die 
aanwezig is. De Vrijwilligers/Cliëntenraad kan daarbij uit eigen initiatief activiteiten en projecten 
aandragen.  

Doel profielschets 
Hulpmiddel voor de werving en selectie van leden van de Vrijwilligers/Cliëntenraad en het maken 
van een goede onderbouwde afweging voor de voordracht aan de Raad van Bestuur. 

  
Algemene eisen die gelden voor alle leden van de Vrijwilligers/Cliëntenraad 

- Affiniteit met de visie en de doelstellingen van Wonen Plus Welzijn 
- Kennis van en ervaring met en/of betrokkenheid bij de hulp en dienstverlening aan de 

cliënten van Wonen Plus Welzijn 
- In staat zijn onderscheid te maken tussen vrijwilligers/cliëntenbelang en belang(en) van 

de organisatie 
- In staat zijn onderscheid te maken tussen het eigen persoonlijk belang en het belang van 

vrijwilligers/cliënten.  
- Kunnen samenwerken in een bestuurlijke omgeving 
- Goede sociale vaardigheden (samenwerken in teamverband) 
- Goede communicatieve vaardigheden (luisteren, verwoorden van standpunten, 

respectvol kunnen optreden) 
- Gemotiveerd zijn en doorzettingsvermogen hebben 
- Voldoende tijd en energie hebben (circa 1 uur per week) voor het werk als lid van de 

Vrijwilligersraad/Cliëntenraad zoals bijwonen vergaderingen, lezen van stukken, 
verdiepen in onderwerpen, voorbereiden van adviezen en deelname aan scholing, werk- 
en projectgroepen 

- Beleidsmatige interesse en/of ervaring: in staat om inhoudelijke en beleidsnotities te 
lezen en zich hierover een mening te vormen vanuit cliëntenperspectief 

- Kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie en in bepaalde gevallen een 
geheimhoudingsplicht krijgen. 
 

Contact: 
Geinteresseerden worden verzocht contact op te nemen via tel. 0224-273140 of 
info@wonenpluswelzijn.nl  


