Meer met mensen. Wij geloven dat ieder mens zich kan en wil verbeteren. Ook mensen die kwetsbaar zijn en die
het zonder dak of thuis moeten stellen, hebben recht op een volwaardige plek in onze maatschappij. Juist voor
deze mensen willen we er zijn. Wij willen hen helpen hun leven zo goed mogelijk op te pakken en mee te doen.
Mensen uitdagen meer uit zichzelf te halen. Dat is wat wij doen.
Begeleiding, opvang en wonen. Wij helpen mensen die door complexe problemen dak- of thuisloos zijn of dit
dreigen te worden met opvang, begeleiding en woonondersteuning. Als het nodig is, bieden wij mensen een veilige
plek in één van onze woonvoorzieningen. Wij bieden hulp op maat. Zo kort mogelijk, maar zolang als nodig is. Wij
stimuleren de kracht en zelfredzaamheid van mensen en hun netwerk van familie, vrienden en bekenden. Ook
werken wij nauw samen met organisaties voor wonen, welzijn en zorg.
dnoDoen is een instelling voor maatschappelijke opvang met vestigingen in Alkmaar, Den Helder, Hoorn en
Zaanstad. dnoDoen heeft een breed scala aan activiteiten bestaande uit Trajectbegeleiding, Woonbegeleiding,
Wonen extra, Nachtopvang, Wonen in de wijken, Kamers met Kansen, Housing First, Briefadressen en Tijdelijk
huisverbod.
Voor onze cliëntenraad zijn wij per direct op zoek naar :

Leden voor de cliëntenraad (vrijwilligers)
(regio’s Noord-Kennemerland, West-Friesland, Kop van Noord-Holland en Zaanstreek)
De cliëntenraadsleden van dnoDoen houden de belangen van cliënten in de gaten en bespreken hun bevindingen
met de directeur-bestuurder én met de raad van toezicht. De raad adviseert over onderwerpen die voor goede zorg
van belang zijn. Ze worden hierbij geholpen door een goed opgeleide ondersteuner die hen met raad en daad
bijstaat. De leden van de cliëntenraad ontvangen voor hun deelname een kleine vergoeding.
De wet bepaalt dat de cliëntenraad het recht heeft om zich met belangrijke zaken te bemoeien. Deze afspraken
heeft dnoDoen met de cliëntenraad vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. De cliëntenraad werkt voor
alle locaties van dnoDoen.
Wij bieden:






Een team van enthousiaste vrijwilligers
Professionele ondersteuning
Een inwerkperiode
Een kleine vergoeding
Vrijwilligerswerk dat er echt toe doet.

Aanmelding en meer informatie:
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de cliëntenraad via e-mail: clientenraad@dnodoen.nl of via
post: Postbus 1018, 1810 KA Alkmaar.

