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Het LSR heeft per direct een vacature voor de functie 

Ondersteuner (regio Brabant) 

De cliëntenraad is het wettelijk geregelde medezeggenschapsorgaan van cliënten en 

daarmee de belangenbehartiger van de cliënten. Er wordt van je verwacht dat optreedt als 

het ‘geweten’ van de raad en dat je de relevante contacten binnen en buiten de 

organisatie onderhoudt. 

 

Als ondersteuner heb je een coachende rol naar de cliënten. Het opstellen van de agenda 

in overleg met de voorzitter behoort tot je taken als ondersteuner evenals het begeleiden 

van het jaarlijkse gesprek met het management. 

 

Aantal uren: 4 vergaderingen per jaar x 5 uur (20 uur per jaar) 

Vergaderplek: Waalwijk 

 

Wat vragen we van je: 

 Hbo werk en denkniveau. 

 Beschikking hebben over een rijbewijs en auto. 

 Woonachtig in de regio. 

 Kennis van en affiniteit met (en relevante werkervaring) met mensen met een 

handicap en in het bijzonder met mensen met beperking. 

 Kennis van ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg. 

 Kennis van relevante wetgeving, o.a. Wmcz. 

 Kennis van en inzicht in relevante wetgeving, leerprocessen en vergaderprocessen. 

 Proces gericht denken en werken. 

 Uitstekende communicatieve (mondeling en schriftelijk) en organisatorische 

vaardigheden, afgestemd op de doelgroep. 

 Het vermogen om voorstellen vanuit de organisatie goed te doorgronden en de 

consequenties daarvan te zien voor de cliënten. 

 Open en heeft tact. 

 Goed kunnen omgaan met tegengestelde belangen. 

 "Vertaalslag" maken naar de cliënten. 

 Cliënten met communicatieve handicaps (gehoor, gezichtsvermogen, spraak) 

ondersteunen, o.a. door herhaling van boodschappen en aanpassing van het 

vergadertempo. 

 Bereidheid tot het volgen van scholing voor de functie. 
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Vacature Ondersteuner (regio Brabant) 

LSR - landelijk steunpunt medezeggenschap 

Het LSR biedt 

 Je maakt onderdeel uit van een professionele, onafhankelijke organisatie 

met bevlogen collega’s en veel ervaring op het gebied van ondersteuning en 

medezeggenschap; 

 Je kunt dagelijks bij het LSR terecht voor vragen en ondersteuning; 

 Je kunt gebruik maken van de deskundigheidsbevordering van het LSR, waaronder 

deelname aan een intervisiegroep met collega’s; 

 Je kunt gebruik maken van een mobiele telefoon en laptop van het LSR; 

 Salariëring conform CAO Sociaal Werk, schaal 8; 

 Deelname aan pensioenfonds Zorg en Welzijn. 

 

Solliciteren 

Sollicitaties voorzien van cv kunnen voor 29 oktober 2021 worden gericht aan het LSR, 

Postbus 8224, 3503 RE te Utrecht of per mail: sollicitaties@hetlsr.nl. 
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