Ondersteuner cliëntenraad
Voor 8 uur (22,22%) per week

Als ondersteuner cliëntenraad geef je ondersteuning aan de leden van de cliëntenraad in
de uitvoering van hun taken en daaruit voortvloeiende werkzaamheden. Je bent onderdeel
van het team Bestuursondersteuning van Jeugdbescherming Overijssel. Als ondersteuner
wordt je aangestuurd door de cliëntenraad en ontvang je opdrachten van de cliëntenraad
en de bestuurder.
Functie-inhoud:
• Je adviseert en coacht de cliëntenraad;
• Je draagt zorg voor de continuïteit van de uitvoering van het dagelijks werk van de
cliëntenraad:
• Je draagt bij aan de beleidsontwikkeling van de cliëntenraad;
• Je bereidt samen met de voorzitter van de cliëntenraad de vergaderingen voor van de
cliëntenraad en de overlegvergadering met de bestuurder;
• Je zorgt voor de verbinding tussen de cliëntenraad, de bestuurder en de organisatie;
• Je zorgt voor vastlegging van gemaakte afspraken van de diverse overleggen van de
cliëntenraad.
Functie-eisen:
• Je hebt een HBO werk- en denkniveau;
• Je hebt kennis op het gebied van wet- en regelgeving rond medezeggenschap van cliënten
binnen de (jeugd)zorg;
• Je bent in staat om beleids- en organisatorische ontwikkelingen binnen de instelling
toegankelijk te maken voor de leden van de cliëntenraad;
• Wanneer je kennis en ervaring hebt op het gebied van de cliëntenraad, clientparticipatie en
groepsprocessen is dat een pré;
• Je werkt in grote mate zelfstandig, bent een verbinder en beschikt over goede
coachingsvaardigheden:
• Je bent integer, hebt een open houding en bent betrokken, maar je hebt ook voldoende
afstand tot de organisatie;
• Je hebt affiniteit met de doelgroep;
• Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) (vereist).
Wij bieden:
• Een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar (Bij gebleken geschiktheid
wordt het contract daarna omgezet naar een contract voor onbepaalde tijd);
• Een boeiende functie in een hectische omgeving waar je hulp nodig is;
• Arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Jeugdzorg;
• Salarisschaal 9, € 2.603,56 - € 3.888,56 op basis van een 36-urige werkweek;
• De vakantietoeslag bedraagt 8% en er vindt een eindejaarsuitkering plaats van 8,3%;
• Standplaats Zwolle
Sollicitatie/informatie:
Stuur een korte motivatie, voorzien van een CV vóór 24 januari naar: Jeugdbescherming
Overijssel, t.a.v. afdeling HRM, e-mail: vacature@jbov.nl.
Informatie over de functie en algemene inlichtingen zijn te krijgen bij de heer B. van Os (voorzitter
cliëntenraad), via clientenraad@jbov.nl of de heer M. Erents (Secretaris Raad van Bestuur) via
telefoonnummer: 088-8567800.
De sollicitatiegesprekken staan gepland in week 5.
Let op:
Indien niet aan de opleidingsvereisten wordt voldaan heeft het geen zin om te solliciteren.

