
 

 

 
 

Vacature Leden Cliëntenraad MEE Zuid-Limburg 

Inzetten voor een inclusieve samenleving en 

maatschappelijk betrokken zijn? 

Dan zijn we op zoek naar jou! 
 

De cliëntenraad denkt mee vanuit clientperspectief en adviseert MEE Zuid-Limburg over haar 

dienstverlening.  

MEE Zuid-Limburg is een organisatie, die informatie, advies en ondersteuning biedt aan mensen met 

een beperking en/of chronische ziekte. MEE maakt zich er sterk voor dat mensen met een beperking 

zo normaal mogelijk aan onze samenleving kunnen deelnemen. MEE is er voor jong en oud, voor 

direct betrokkenen, maar ook voor ouders of verzorgers.  

 

Wij zoeken: 

Op dit moment bestaat de cliëntenraad uit vijf leden.  

Wij zoeken nog twee nieuwe leden die de belangen en interesses van de cliënten kunnen inbrengen. 

 

Wij vragen: 

- een kritische, positieve en constructieve houding en kunnen werken in teamverband.  

- inlevingsvermogen in de belangen van cliënten, maar ook voldoende afstand kunnen nemen van 

persoonlijke belangen. 

- bijwonen vergaderingen overdag in Heerlen. De cliëntenraad vergadert 10 -12 keer per jaar. 

- bereidheid om gemiddeld zo’n 4 tot 6 uur per maand aan de cliëntenraad te besteden. 

- woonachtig in Zuid-Limburg. 

 

Wij bieden: 

- De kans om ontwikkelingen binnen de organisatie van nabij te volgen. 

- De mogelijkheid om invloed uit te oefenen op deze ontwikkelingen en zo de positie van cliënten te 

helpen versterken. 

- Een positieve en betrokken sfeer in de cliëntenraad. 

- Zinvol werk dat bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling. 

- Een onkostenvergoeding. 

 

Interesse: 

Heb je interesse om deel te nemen aan de cliëntenraad?  

Stuur je motivatie en een korte CV naar: clientenraad@meezuidlimburg.nl 

Wij nemen dan z.s.m. contact met je op. 

Wil je eerst een keer een vergadering bijwonen? Dat kan. Neem dan ook contact op. 

 

Informatie: 

Heb je nog vragen?  

Neem dan contact op met Fanny Drenthe, ondersteuner van de Cliëntenraad, via  

06-31664345 of clientenraad@meezuidlimburg.nl 

 

Wil je meer weten over de organisatie kijk dan op www.meezuidlimburg.nl 

Bekijk ook de folder van de Cliëntenraad  
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