
                              

Vind jij het belangrijk dat cliënten en verwanten hun stem laten horen binnen 

de zorg?  Ben jij een schaap met vijf poten?   
 

Dan hebben wij een leuke baan voor je als coach/ondersteuner bij een unieke, vooruitstrevende en 

professioneel georganiseerde medezeggenschapsraad met cliënten en familieleden van een GGZ-

organisatie die volop in beweging is! 
 

Wegens het vertrek van een van de coach/ondersteuners zijn we per 1 oktober op zoek naar een 

coach/ondersteuner bij de CFM-raad van GGZ NHN voor 12 – 16  uur per week  
 

Wat wordt er van de coach/ondersteuner wordt verwacht?  

 

- Het ondersteunen van de regioraden Heiloo en Alkmaar en de thematische werkgroepen autisme en 

forensische psychiatrie.  Eventueel is het ondersteunen van de themagroep familie een optie.  

- Samen met je collega’s coach/ondersteuners de CFM-raad ondersteunen bij geven van gevraagde en 

ongevraagde adviezen in het kader van de WMCZ.  

- In overleg met de CFM-raad en je collega’s uitvoering geven aan het speerpuntenbeleid van de CFM-raad. 

- Het ondersteunen van de CFM-raad bij het directieoverleg. 

- Het bijhouden van het digitale forum en het verzorgen van forumtrainingen voor de (nieuwe) raadsleden. 

- Het werven van nieuwe raadsleden. 

 

Wij vragen: 

- HBO werk- en of denkniveau 

- Kennis van de WMCZ (of bereidheid om zich hierin te scholen) en een visie op medezeggenschap van cliënten 

van een (GGZ) zorgaanbieder 

- Bij voorkeur aantoonbare ervaring als ondersteuner van medezeggenschapsraden 

- Bij voorkeur bekendheid met GGZ-doelgroepen 

 

Wij bieden; 

- Een functie voor 1 jaar bij RCO De Hoofdzaak met mogelijkheid tot verlenging van het contract en uitbreiding 

van uren.  

- Een goed functionerend team met betrokken en ervaren collega’s 

- Salarisschaal 45-50 CAO GGZ afhankelijk van ervaring en opleidingsniveau 

 

Sollicitaties kun je tot 7 september sturen aan b.smith@rcodehoofdzaak.org o.v.v. vacature coach ondersteuner. 

De gesprekken zijn gepland op 18 en/of 24 september in de middag.  

Meer informatie over inhoud? Neem dan contact op met Bart Smith 06-81495148 

 

RCO de Hoofdzaak is een onafhankelijke regionale cliëntenorganisatie die zich richt op participatie en 

belangenbehartiging van, voor en door mensen met een psychische kwetsbaarheid. Zie 

www.rcodehoofdzaak.org  

 

De Cliënten en Familie Medezeggenschapsraad (CFM-raad) behartigt de gemeenschappelijke belangen van (ex-) 

cliënten, familie en naastbetrokkenen op het gebied van de kwaliteit van de zorg. Zie www.ggz-nhn.nl/cfmraad 
 

GGZ NHN is al jaren dé specialist in de regio Noord-Holland Noord als het gaat om geestelijke gezondheidszorg 

bij ernstige psychiatrische klachten.   Zie www.ggz-nhn.nl  
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