
Carinova zoekt: 

www.werkenbijcarinova.nl

Vertrouwd
dichtbij

www.carinova.nl

LID VOOR 
DE CLIËNTENRAADDE CLIËNTENRAAD

Voor de cliëntenraad is Carinova op zoek naar één nieuw cliëntenraadslid.

Cari nova biedt in twaalf gemeenten met circa 3.200 medewerkers en 1.000 vrijwilligers zorg, 
behandeling en ondersteuning aan 15.000 cliënten en hun omgeving. Carinova wil dat iedere 
cliënt de ervaring heeft dat de zorg “vertrouwd dichtbij” plaatsvindt. 

De cliëntenraad telt minimaal vijf en maximaal acht leden, een onafhankelijke voorzitter en 
wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. Het is van belang dat er in de raad leden 
zitten met verschillende, specifieke deskundigheid. Vanwege de gewenste spreiding over het 
werkgebied van Carinova zijn de nieuwe leden bij voorkeur afkomstig uit de regio 
Hardenberg,OmmenofDalfsen.

VERGOEDING
Voor de werkzaamheden als lid van de onafhankelijke cliëntenraad kent Carinova een passende 
vacatieregeling.

MEER INFORMATIE
Verdere informatie over deze functie kan worden verkregen via het 
algemene e-mailadres van de cliëntenraad: clientenraad@carinova.nl, 
en telefonisch bij de voorzitter dhr. Piet de Noord, 06-30210450. 

De complete vacature vindt u op:
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