
 
 
Norschoten is een dynamische algemeen christelijke zorgorganisatie met meerdere locaties in de regio 
Barneveld waar cliënten met verschillende zorgvragen terecht kunnen. Op deze locaties bieden we 
verpleeghuiszorg, verblijf en behandeling aan. Daarnaast is er een afdeling geriatrische revalidatie, een 
hospice en er zijn meerdere locaties voor dagbehandeling. 
Ons motto is: van hart tot hart! Dat betekent dat wij met passie en aandacht zorg en behandeling verlenen 
waarbij de cliënt en zijn familie centraal staan. Samen verlenen wij zorg aan een zeer brede doelgroep: van 
jong volwassenen tot oudere, kwetsbare cliënten. 
Norschoten, daar voel je je thuis! 
 
Voor de belangenbehartiging van alle cliënten heeft Norschoten een cliëntenraad. De cliëntenraad bestaat uit 
cliënten, familie en contactpersonen van cliënten. Wij zijn per direct op zoek naar enthousiaste, deskundige en 
betrokken  

leden cliëntenraad 

die samen met de andere raadsleden de bestuurder gevraagd en ongevraagd kunnen adviseren over de 
kwaliteit en beste zorg voor de cliënten van Norschoten. Actuele onderwerpen zijn bijvoorbeeld: Kwaliteit van 
zorg, welzijn en behandeling, cliëntwaarderingen, veiligheid, voeding en medicatie. 
De cliëntenraad krijgt waar nodig secretariële en inhoudelijke ondersteuning van externe deskundigen. 
 
Wat wij vragen? 
U komt op voor de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van Norschoten door minimaal 7 keer per 
jaar op de maandagavond in Barneveld deel te nemen aan het overleg van de cliëntenraad. 
Ook onderhoudt u contacten met cliënten, medewerkers of leden van andere cliëntenraden. U vormt met 
elkaar een mening over het beleid en u adviseert de bestuurder binnen de kaders van de Wet 
medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). 
 
U hebt inzicht en overzicht van ontwikkelingen in de zorg op regionaal en landelijk niveau en vooral van de 
ouderenzorg. Van u verwachten wij dat u in staat bent beleidsstukken te lezen en dat u zich hierover een 
mening kunt vormen vanuit het perspectief van cliënten. Het is een pre als u beschikt over bestuurlijk inzicht.  
U kunt zich inleven in de belangen van de cliënten. U voelt zich verbonden met de christelijke identiteit van 
Norschoten en u woont in de regio waar Norschoten zorg biedt.  
Een verklaring omtrent gedrag (VOG) is vereist.  
 
Wat wij bieden? 
Een interessante vrijwilligersfunctie van waaruit u de belangen van de cliënten kunt behartigen in een 
dynamische organisatie. Reiskosten worden vergoed en wij bieden u mogelijkheden voor scholing. Uw 
belangstelling voor een of meer aandachtsgebieden van de cliëntenraad stemmen wij persoonlijk met u af. De 
benoeming is voor een periode van 3 jaar.  
 
Meer weten? 
Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris van de 
cliëntenraad Henny van Valkengoed. Dit kan via telefoonnummer 0342 – 40 40 00 of per mail 
clientenraad@norschoten.nl.  
Op de website www.norschoten. nl leest u meer over onze organisatie, onze locaties en de cliëntenraad (in het 
menu bij Organisatie - Cliëntenraad).  
 
Reageren? 
Dat kan door het sturen van een mail naar: clientenraad@norschoten.nl of door telefonisch contact op te 
nemen met Henny van Valkengoed. Bereikbaar via telefoonnummer 0342 -40 40 00.  
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