Wij zoeken jou!
WORD JIJ HET NIEUWE LID VAN ONZE CLIËNTENRAAD?

(OP VRIJWILLIGE BASIS)

De belangen van de cliënten van
Joris Zorg staan voorop. Het gaat om
hen. Om hun stem. Om hun welzijn.
We willen dat zij zich thuis en prettig
voelen bij Joris. De cliënten worden
daarom vertegenwoordigd door de
Cliëntenraad (CR). Dit is een wettelijk orgaan dat de medezeggenschap
en belangenbehartiging van cliënten
waarborgt. Wil jij daar je steentje aan
bijdragen? We verwelkomen je graag!
De Cliëntenraad staat voor alle cliënten van Joris
Zorg. We hebben daarom nauw contact met de Verwantencommissies die op hun beurt betrokken zijn
bij een specifieke locatie of afdeling binnen Joris Zorg
(waar hun verwant woont). De Verwantencommissies
zijn de onmisbare schakels tussen de cliënten/bewoners en de Cliëntenraad.

Profiel

Wij zoeken gemotiveerde mensen zoals jij. Mensen die
zich betrokken voelen bij Joris Zorg en affiniteit hebben
met de zorg. Mensen die in staat zijn de algemene
belangen van de cliënten te behartigen. Je maakt dus
makkelijk onderscheid tussen het individueel en het
algemeen belang.
De CR bestaat nu uit 4 leden en komt 12 keer per jaar
bij elkaar. Het kost je gemiddeld 8 uur per maand.

Ben je geïnteresseerd?

Kom jij graag op voor de belangen van onze cliënten
en bewoners? Wil jij je steentje bijdragen en meedenken over diverse beleidszaken binnen Joris Zorg? Meld
je dan NU aan bij Jolanda Cremers (voorzitter CR):
jolanda.cremers@joriszorg.nl, 06-23743973.
Voor aanvullende vragen kun je ook bij haar terecht.

DIT IS JORIS ZORG
Met kleinschalige, persoonlijke en preventieve zorg en activiteiten voor een
zinvolle dag, komen wij sinds 1333 op voor ouderen, kwetsbaren en hun
omgeving. We gebruiken de kennis en ervaringen uit onze rijke historie,
maar zijn ook flexibel genoeg om vernieuwend te blijven. Daarom zeggen
we: Joris Zorg. Klopt sinds 1333.

KLOPT SINDS 1333

