
Vanwege het verstrijken van de zittingstermijn van een aantal van onze leden is Thuiszorg Het Friese 

Land op zoek naar enthousiaste, betrokken en actieve 

 

leden voor de cliëntenraad  
 

Over Thuiszorg Het Friese land 

Thuiszorg Het Friese Land is een organisatie die zijn cliënten in Noord en Midden Friesland kwalitatief 

hoogwaardige zorg biedt van huishoudelijke hulp tot specialistische thuisverpleging met als doel een 

bijdrage te leveren aan de invulling van hun levenspad. Thuiszorg Het Friese Land gaat er van uit dat 

mensen recht hebben om zo lang mogelijk richting te geven aan hun eigen leven.   

 

De cliëntenraad 

De cliëntenraad heeft  veel aandacht voor kwaliteit, cliënt tevredenheid en mantelzorg. De leden 

zorgen ervoor dat ze voldoende capaciteit hebben om zich in te zetten voor de belangen van de 

cliënten van Thuiszorg Het Friese Land, door scholing, bijwonen van themabijeenkomsten, overleggen 

met andere cliëntenraden en verdieping in onderwerpen. De cliëntenraad streeft er naar om vanuit 

cliëntenperspectief een zo groot mogelijke invloed uit te oefenen op beleidsplannen. Dit gebeurt onder 

andere door aan te dringen op een vroegtijdige betrekking bij de ontwikkeling van plannen en door 

gevraagd en ongevraagd te adviseren.  

 

De werkzaamheden 

De cliëntenraad heeft contact met zijn achterban hoog in het vaandel. De leden gaan elk jaar minstens 

eenmaal mee op route met een medewerker. Tevens bezoeken de leden regelmatig activiteiten, 

georganiseerd door team Thuisleven. Maandelijks komt de cliëntenraad bijeen voor intern beraad en 

vier maal per jaar is er overleg met de Raad van Bestuur. Twee maal per jaar is hierbij een 

afvaardiging van de Raad van Toezicht aanwezig. Twee maal per jaar vindt er een overleg met de 

ondernemingsraad plaats.  

 

Wij vragen 

Om lid te worden van de cliëntenraad hoeft u geen specifieke studie te hebben afgerond. Wij zoeken 

gemotiveerde mensen die affiniteit hebben met zorg, mensen die graag met cliënten contact 

onderhouden. Wij zoeken kandidaten die: 

- een brede belangstelling hebben voor de (thuis)zorg 

- kennis hebben van de ontwikkelingen in de (thuis)zorg 

- communicatief vaardig zijn 

- over voldoende tijd beschikken 

- goed kunnen samenwerken 

- daarbij een kritisch positieve houding kunnen laten zien 

 

Wij bieden 

U maakt deel uit van een enthousiaste, betrokken en actieve groep mensen die proactief meedenkt 

met Het Friese Land. Op deze functie is een vrijwilligers- en onkostenvergoeding van toepassing.  

 

Informatie en solliciteren 

Voor informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Alie Siebesma via 0900-8864. 

Bent u geïnteresseerd en wilt u solliciteren naar deze boeiende functie? Stuur dan uw sollicitatiebrief 

en cv naar Thuiszorg Het Friese Land, t.a.v. Alie Siebesma, Postbus 417, 8901 BE Leeuwarden of 

mailen naar Clientenraad@thfl.nl.  

 

 


