Cliëntenraad zoekt nieuwe leden
De cliëntenraad van Thuiszorg Het Friese Land is op zoek naar nieuwe
enthousiaste, betrokken en actieve leden. We zoeken mondige cliënten, of hun
mantelzorgers, die op willen komen voor de belangen van alle cliënten van
Thuiszorg Het Friese Land. Bent u cliënt of mantelzorger? Kom dan direct in actie
en laat weten dat u graag plaatsneemt in de cliëntenraad.
De cliëntenraad vertegenwoordigt de gemeenschappelijke belangen van álle cliënten. Via deze raad kunnen
cliënten hun stem laten horen. Om die reden hechten we bij Thuiszorg Het Friese Land veel waarde aan het
oordeel van de cliëntenraad. We willen de wensen van onze cliënten zo goed mogelijk vertalen naar het
beleid van Thuiszorg Het Friese Land.

Zorg onder druk
De thuiszorg staat al enige jaren behoorlijk onder druk. De kosten van de zorg moeten omlaag.
Zorgverzekeraars dringen daarom aan op doelmatig werken. In de praktijk betekent doelmatig werken dat
we cliënten minder uren zorg kunnen bieden.

Cliëntenbelang
Ondanks deze ontwikkelingen blijft ons belangrijkste doel het bieden van kwalitatief hoogstaande zorg. Ook
wanneer de zorg nog extra onder druk komt te staan, bijvoorbeeld tijdens de coronacrisis , streven wij
ernaar alle cliënten de benodigde zorg te kunnen bieden.
Juist nu, met deze actuele ontwikkelingen, hechten we bij Thuiszorg Het Friese Land veel belang aan de
inbreng en het oordeel van onze cliënten.
Waar wij precies naar op zoek zijn? Dat leest u op de volgende pagina, of op de achterzijde van dit vel.
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Inzet
We zijn op zoek naar nieuwe leden voor de cliëntenraad. De cliëntenraad zoekt gemotiveerde mensen die
graag contact leggen met andere cliënten en affiniteit hebben met zorg. Een specifieke opleiding of studie is
niet nodig.
De nieuwe leden zijn in staat zich actief in te zetten voor de belangen van cliënten. Ze vertegenwoordigen
de belangen van de cliënten tijdens overleg- en informatiebijeenkomsten, circa 1 á 2 keer per maand. Ook
gaan de leden van de cliëntenraad regelmatig mee op route met een medewerker om het contact met de
achterban warm te houden.
De leden van de cliëntenraad verdiepen zich in relevante ontwikkelingen en thema’s. Zij dragen met hun
kennis en ervaringen bij aan het beleid van Thuiszorg Het Friese Land.

Reageren
Bent u de geschikte kandidaat die we zoeken? Laat het weten aan Alie Siebesma, ambtelijk secretaris van
de cliëntenraad van Thuiszorg Het Friese Land. Stuur een e-mail eventueel voorzien van cv naar
clientenraad@thfl.nl of bel haar via 0900-8864.

Wie wij zijn?
Wij zijn Thuiszorg Het Friese Land. Met meer dan 2.000 professionele, goed opgeleide en betrokken
collega’s helpen wij dag en nacht ruim 8.000 cliënten in hun eigen omgeving met de zorg die ze nodig
hebben. Wat ons onderscheidt? Wij denken vanuit de cliënt en met de cliënt mee. Ons doel? Dat de cliënt
zo lang mogelijk thuis in zijn of haar vertrouwde omgeving woont. Dát is waar wij met z’n allen elke dag
100% voor gaan. U vindt ons in vrijwel alle gemeenten in Noord- en Midden Friesland. In elke gemeente
hebben we een regiokantoor met eigen teams.

www.thfl.nl
0900-8864 (24/7 bereikbaar)
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