
 
 
 
 
 
 
 

Voorzitter centrale cliëntenraad Laverhof 
 
Binnen Laverhof hechten we grote waarde aan de dialoog met zorgvragers en/of diens 
vertegenwoordigers, zodat gedeelde ervaringen vanuit cliëntenperspectief van invloed zijn 
op het beleid van Laverhof. We doen dit vanuit het harmoniemodel met respect voor elkaars 
rollen en vanuit het besef dat we allemaal het welzijn van de zorgvrager nastreven.  
Er zijn binnen Laverhof vier lokale cliëntenraden en een centrale cliëntenraad. De lokale 
cliëntenraden hebben een zelfstandige positie. De centrale cliëntenraad bestaat uit leden 
van de lokale cliëntenraden en een onafhankelijke voorzitter (dat wil zeggen dat de voorzitter 
niet verbonden is aan een lokale cliëntenraad). De centrale cliëntenraad is er voor de 
gemeenschappelijke belangen van alle zorgvragers, zaken die voor meerdere locaties 
gelden of als het de lokale cliëntenraden overstijgt. Dit alles is vastgelegd in de 
medezeggenschapsregeling. 
 
Wie zoeken wij 
De CCR is op zoek naar een enthousiaste, betrokken, actieve en onafhankelijke voorzitter.  
U heeft een passend werk- en denkniveau en affiniteit met de ouderenzorg. U weet wanneer 
informatie vertrouwelijk is en gaat daar zorgvuldig mee om. U bent een inspirerend leider, u 
legt makkelijk verbindingen en geeft graag ruimte. U kunt zich op alle niveaus gemakkelijk 
en goed uitdrukken, zowel mondeling als schriftelijk. 
 
Wat gaat onze voorzitter doen 

• Leiding geven aan de vergaderingen van de CCR waarbij de agenda bewaakt wordt, 
maar toch ieder lid inbreng heeft, gaat u goed af. Daarnaast bent u niet alleen een 
technisch voorzitter; u doet ook inhoudelijk mee in de discussies. waarbij u in staat bent 
om agendapunten positief kritisch te benaderen vanuit het cliëntperspectief. 

• U bereidt samen met de raad van bestuur de agenda van de vergaderingen voor.  

• Samen met de ondersteuner zorgt u voor de formele afhandeling van de adviezen naar 
de bestuurder.  

• U bent gemotiveerd en in staat om niet alleen het huidige niveau van de centrale 
cliëntenraad te behouden, maar ook de verdere kwaliteitsverhoging van de 
medezeggenschap en de noodzakelijke veranderprocessen in goede banen te leiden.  

• Daarnaast bent u indien nodig ook een sparringpartner voor de voorzitters van de lokale 
cliëntenraden.  

• Vanzelfsprekend houdt u de ontwikkelingen en regelgeving in de sector bij, zowel 
landelijk als regionaal.  

• U vertegenwoordigt de centrale cliëntenraad zowel in- als extern, bijvoorbeeld in het 
overleg met het zorgkantoor.  

 
Extra informatie 
De centrale cliëntenraad wordt bijgestaan door een ondersteuner, waar u functioneel leiding 
aan geeft. U bent 8 tot 10 uren per week beschikbaar voor uw werkzaamheden en flexibel 
als het gaat om extra overlegmomenten. De functie is onbezoldigd.  
 
Wat bieden wij 
Een boeiende functie waarbij we met elkaar en met de lokale cliëntenraden vanuit het 
cliëntenperspectief invloed hebben op beleid, zodat we samen met Laverhof kunnen 
bouwen aan ouderenzorg, nu en in de toekomst. Mogelijkheden voor scholing op het gebied 
van medezeggenschap en een vergoeding volgens de medezeggenschapsregeling.  


