We zijn op zoek naar nieuwe leden voor de Cliëntenraad (CR) van
Kibeo. De Cliëntenraad behartigt de belangen van ouder(s)/
verzorger(s) en kinderen die opvang afnemen bij Kibeo. Daarvoor heeft
de CR jaarlijks zes maal overleg met het bestuur.
De CR toetst het beleid en adviseert, gevraagd en ongevraagd, vanuit
het perspectief van de ouder(s)/ verzorger(s) over alles wat direct of
indirect van invloed is op de kwaliteit van de opvang. Op deze manier
zet de CR zich in voor goede kwaliteit van opvang.

Jij
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maakt voor de opvang van je kinderen gebruik van een
o kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peutergroep
van Kibeo
o reformatorische peutergroep of kinderdagverblijf van
Kibeo
Hebt affiniteit met de branche kinderopvang.
Stelt de belangen van de cliënten voorop.
Bent in staat onderscheid te maken tussen het eigen
persoonlijk belang en het belang van cliënten in het algemeen.
Bent in staat om inhoudelijke notities en beleidsnotities te
lezen, en kan hierover een mening vormen vanuit
cliëntenperspectief.
Bent in staat onderscheid te maken tussen cliëntenbelang en
belang(en) van stichting Kibeo.
Kan samenwerken in een bestuurlijke omgeving.
Hebt goede sociale vaardigheden.
Hebt goede communicatieve vaardigheden (luisteren,
verwoorden van standpunten, respectvol kunnen optreden).
Kan omgaan met vertrouwelijke informatie.
Bent bereid om eigen tijd te investeren voor het volgen van
vergaderingen en om je te verdiepen in de verschillende
onderwerpen.

We vinden het belangrijk dat er een goede afspiegeling van klanten
vertegenwoordigd is in de CR. Daarom is ons doel een CR samen te
stellen waarvan de leden goed geografisch verspreid klant zijn en de
leden van de CR op verschillende gebieden affiniteit, kennis en ervaring
hebben. We hebben daarom de wens om versterking toe te voegen
vanuit de regio’s Barendrecht, Noord-Beveland, Reimerswaal, GoereeOverflakkee, Hoeksche Waard en Dinteloord. Daarnaast zoeken we
versterking vanuit de formule Wiedewei en Reformatorische opvang.
Kandidaten die affiniteit hebben met de gebieden financiën, ICT en/of
facilitair nodigen wij van harte uit om te reageren.

Kibeo is een kinderopvangorganisatie
in Zuidwest-Nederland waar kwaliteit
en flexibiliteit voorop staat.
Wij kijken scherp naar de toekomst
van kinderopvang. Daarom staat
samenwerking bij ons centraal. Met
elkaar, maar ook met andere
partners, zoals basisscholen. Wij
vinden dat voorzieningen moeten
samenwerken om kinderen het beste
en leukste aanbod te geven!
Bij Kibeo is geen dag hetzelfde!

Deze belangrijke functie geeft veel
voldoening, is leuk en inspirerend.
Ook ontvangt u voor het deelnemen
aan de CR en het voorbereiden van
vergaderingen een vergoeding. De
vergaderlocatie is in het Centraal
Kantoor van Kibeo in Goes.

Wilt u lid worden van de
Cliëntenraad? Meld u dan via:
directiesecretariaat@kibeo.nl
voorzien van een motivatie en
curriculum vitae.

