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Prinsenstichting biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking.  

De wensen, ambities en mogelijkheden van de cliënt vinden we belangrijk. Prinsenstichting maakt 

onderdeel uit van zorggroep De Opbouw, met naast Prinsenstichting nog een organisatie voor mensen 

met een verstandelijke beperking (Zideris) en een organisatie voor ouderenzorg (Silverein).  

 

Op het niveau van de regio en dat van Prinsenstichting als geheel, is participatie door medewerkers, 

cliënten en verwanten van groot belang. Voor de ontwikkeling van de organisatie hebben we iedereen 

nodig. Dus niet alleen de formele onderdelen als Ondernemingsraad, Cliëntenraad of 

Medezeggenschapsraad, maar ook alle andere betrokkenen. We dagen onszelf uit om, vanuit de geest 

van de Wet op de Medezeggenschap van Cliënten in Zorginstellingen, op alle niveaus inspraak, 

participatie en waar nodig formele medezeggenschap tot stand te brengen. 

 

Prinsenstichting en de cliëntenraad hebben daarom het voornemen om het komende jaar te komen 

tot een nieuwe manier van medezeggenschap van cliënten en verwanten die recht doet aan de 

medezeggenschap van de individuele cliënt tot de formele medezeggenschap en die past bij de 

cultuur van Prinsenstichting en de geldende wetgeving. De leden van de cliëntenraad zullen nauw 

betrokken zijn bij het ontwerp en de totstandkoming hiervan.  

 

 

Taak van de cliëntenraad 

De cliëntenraad heeft tot taak het behartigen van de algemene en gemeenschappelijke belangen van 

de cliënten van Prinsenstichting met inachtneming van de doelstellingen van Prinsenstichting in 

samenhang met De Opbouw. 

De cliëntenraad werkt met een dagelijks bestuur en commissies voor o.a. de onderwerpen huisvesting 

en vervoer.  

 

Algemeen 

Van leden van de cliëntenraad wordt verwacht dat zij: 

• vertegenwoordiger of verwant zijn van een cliënt die zorg ontvangt van Prinsenstichting;  

• geïnteresseerd zijn in de zorg en in de zorg aan cliënten van Prinsenstichting in het bijzonder; 

• zich betrokken voelen bij Prinsenstichting en haar cliënten; 

• in staat zijn tot gemeenschappelijke belangenbehartiging van de cliënten van Prinsenstichting; 

• cliëntoverstijgend kunnen denken en handelen; 

• bereid zijn om gemiddeld een dagdeel per maand (en soms iets meer) te besteden aan de 

werkzaamheden van de cliëntenraad, zoals vergaderen, het onderhouden van contacten, 

deelname aan intern en extern overleg en het voorbereiden van adviezen; 

• bereid zijn om incidenteel scholing te volgen op het gebied van medezeggenschap en 

ontwikkelingen in de gehandicaptenzorg; 

 

Vaardigheden 

Van leden van de cliëntenraad wordt verwacht dat zij in staat zijn: 

• vanuit cliëntperspectief te denken en te handelen; 

• het algemeen cliëntenbelang boven het persoonlijk belang te stellen/onderscheid kunnen 

maken tussen persoonlijk belang en het belang van cliënten in het algemeen; 

• beleidsstukken te lezen en zich hierover een mening te vormen; 



• te opereren in teamverband/kunnen samenwerken, samen tot een mening en uiteindelijke 

besluiten komen; 

• om te gaan met vertrouwelijke informatie. 

• een positief kritische houding te hebben; 

• goed te kunnen luisteren, communiceren en samenwerken; 

• digitaal vaardig te zijn (kunnen werken met internet, digitaal vergaderen, etc). 

 

Huidige vacatures 

Prinsenstichting is vanwege het einde van de zittingstermijnen op zoek naar 3-4 nieuwe leden die de 

verschillende doelgroepen kunnen vertegenwoordigen. 

 

Wat bieden wij 

De cliëntenraad wordt ondersteund door het directiesecretariaat. 

Prinsenstichting kent een financiële vergoeding voor de leden van de cliëntenraad.  

Vergadertijden zijn veelal aan het einde middag of begin van de avond, maar worden in overleg 

bepaald. 

 

Meer informatie of direct reageren 

Lijkt het lidmaatschap van de cliëntenraad u interessant? Reageer dan via 

DirectieSecretariaat@prinsenstichting.nl. 

Bent u nieuwsgierig of dit bij u past? Neem dan gerust contact op met het directiesecretariaat via 

tel.nr. 0299-459325 of via e-mail DirectieSecretariaat@prinsenstichting.nl.  

 

 

 


