
Meepraten is belangrijk! 
 
Zoals de Ondernemingsraad opkomt voor de belangen van medewerkers van De Twentse 
Zorgcentra, zo behartigen de Cliëntenraden de belangen van cliënten (bewoners en 
deelnemers) van De Twentse Zorgcentra. Het gaat dan niet om individuele belangen maar 
collectieve belangen van cliënten.  
 
Cliënten van De Twentse Zorgcentra hebben er recht op, dat hun stem wordt gehoord over 
zaken die hen direct aan gaan; De Twentse Zorgcentra bestaan immers om de cliënten 
ondersteuning te bieden bij het leiden van hun leven.  
 
Bij meepraten kan het gaan om de dagelijkse gang van zaken rondom de te verlenen zorg, 
maar ook om dagbesteding en recreatiemogelijkheden. Dit kan rechtstreeks, zowel individueel 
als op groepsniveau, maar ook regionaal en organisatiebreed via de officiële medezeggen-
schapsorganen.  
 
 
Wettelijke belangenbehartiging 
 
De Twentse Zorgcentra kent een Centrale Cliëntenraad en drie Regionale Cliëntenraden: voor 
de regio’s Almelo, Enschede en Losser.  
 
De Cliëntenraden hebben speciale wettelijke taken en rechten om medezeggenschap uit te 
oefenen zoals dat is geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ).  
Een belangrijk recht is het adviesrecht en het verzwaarde adviesrecht, zodat invloed kan 
worden uitgeoefend op belangrijke te nemen besluiten.  
 
Voor zowel de Centrale als voor de Regionale Cliëntenraad geldt, dat zij ook ONGEVRAAGD 
advies kan uitbrengen aan de Raad van Bestuur of regiomanager. Op deze manier kan invloed 
worden uitgeoefend op de gang van zaken binnen de organisatie in de breedste zin van het 
woord. 
 
 
Doelstelling van de wettelijke cliëntmedezeggenschap: 
 
In dialoog met de Raad van Bestuur en het management het perspectief van cliënten 
vertegenwoordigen en weergeven in gevraagde en ongevraagde adviezen, zodat De Twentse 
Zorgcentra een optimaal woon-, werk- en recreatieklimaat voor de cliënten kan realiseren. 
 
 
De Centrale Cliëntenraad 
 
De Centrale Cliëntenraad (CCR) is samengesteld uit vrijwillige bestuurders, allen 
cliëntvertegenwoordigers van bewoners / deelnemers die wonen / werken bij De Twentse 
Zorgcentra. 
 
Zij praten met de Raad van Bestuur (directeur) over allerlei zaken die van invloed zijn op het 
leven van de cliënten van De Twentse Zorgcentra. Het betreft dus instellingsbreed wonen, 
werken en recreëren.  
Er worden vragen gesteld en adviezen gegeven om ervoor te zorgen dat de stem van alle 
cliënten (bewoners en deelnemers) van De Twentse Zorgcentra door de Raad van Bestuur 
(directeur) wordt gehoord. 
 
De leden van de Centrale Cliëntenraad hebben, op een enkele uitzondering na, ook zitting in 
de Regionale Cliëntenraad van die regio, waar hun cliënt woont / werkt, zodat een 
rechtstreekse communicatielijn tussen Centrale en Regionale Cliëntenraden gewaarborgd is.  
 
Voor de gegevens van de leden van de Centrale Cliëntenraad: info onderaan 
 
 



De Regionale Cliëntenraden 
 
De leden van de drie Regionale Cliëntenraden (RCR-en), eveneens vertegenwoordigers van 
cliënten, praten met de regiomanagers over de onderwerpen, die belangrijk zijn voor de 
betreffende regio’s. 
 
Voorbeelden waarover vragen worden gesteld en adviezen over worden afgegeven zijn: 
jaarplannen, huisvesting (nieuwbouw), verhuizingen, protocollen et cetera. 
 
Voor de gegevens van de leden van de Regionale Cliëntenraden: info onderaan 
 
 
Inspraak: meepraten vanaf de basis 
 
De Cliëntenraden (de formele medezeggenschap) kunnen niet functioneren, wanneer de leden 
niet weten waar de bewoners en deelnemers van De Twentse Zorgcentra en hun familieleden 
mee te maken hebben.  
 
Via deelnemersraden, bewonersraden, groepscontacten en clusterraden worden 
cliëntenraadsleden geïnformeerd over zaken die spelen en gevoelens die leven bij groepen 
cliënten in de woningen en activiteitencentra.  
 
Op hun beurt kunnen de raadsleden deze informatie inbrengen in de Regionale Cliëntenraad 
en zo nodig in de Centrale Cliëntenraad. 
 
 
Secretariaat Cliëntenraden 
 
De Cliëntenraden hebben de beschikking over een ondersteuner in de persoon van ambtelijk 
secretaris Dianne Baan.  
Het kantoor van de ambtelijk secretaris is op de LosserHof. Zij is te bereiken onder 
telefoonnummer 088 – 4304004 / 06 – 41223668 en per email:  
dianne.baan@detwentsezorgcentra.nl 
   
 
Gegevens leden van de Cliëntenraden 
 
Leden Centrale Cliëntenraad: 
De heer G.A.P. Harberink, Enschede – voorzitter /  
tel.nr. 053-4610439 / email: gapharberink@ziggo.nl 
Mevrouw Y.J.J. Bleijenberg, Almelo - vicevoorzitter 
De heer P.H.M. Kersten, Losser  
De heer H. Hilbrink, Denekamp 
Mevrouw D.H.J. Jurg, Almelo 
De heer J.J. Smit, Enschede 
De heer J. Ekelenkamp, Almelo 
De heer F.H.J. Wegdam, Oldenzaal 
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Leden Regionale Cliëntenraad Almelo: 
Mevrouw Y.J.J. Bleijenberg, Almelo – voorzitter /  
tel.nr. 0546 – 850312 / e-mail ybleijenberg@hotmail.com 
Mevrouw D.H.J. Jurg, Almelo – vicevoorzitter 
De heer J.J.M.A.van Oorschot, Almelo – secretaris  
De heer J. Ekelenkamp, Nijverdal 
Mevrouw G. Ellenkamp, Borne 
Mevrouw M. Kilic, Almelo 
Mevrouw M. Leus, Almelo 
Mevrouw S. Rikkerink, Almelo 
De heer P. Sleebos, Almelo 
 
 
Leden Regionale Cliëntenraad Enschede: 
De heer J.J. Smit, Enschede – voorzitter /  
tel.nr. 053 – 4333347 / e-mail sjaak.smit@kesso.nl 
De heer R.E. Kruijshoop, Hengelo (O) / secretaris Regionale Cliëntenraad Enschede / 
tevens secretaris en penningmeester a.i. Familievereniging ’t Bouwhuis 
De heer C.J.J. Oostendorp, Oldenzaal / tevens voorzitter Familievereniging ’t Bouwhuis 
Mevrouw P.G. Amelink-Jordans, Enschede 
De heer G.C. Busser, Oldenzaal 
Mevrouw J.C. Hartendorp, Enschede 
Mevrouw E.A. Noordendorp, Neede 
Mevrouw A.F.R. Werndly-Mulder, Almelo 
 
 
Leden Regionale Cliëntenraad Losser: 
De heer F.H.J. Wegdam, Oldenzaal / 
tel.nr. 0541 - 536099 / e-mail f.wegdam@gmail.com 
De heer B.M. Peeters, Hengelo – secretaris 
Mevrouw A. de Jong, Boekelo 
De heer J. Lansink, Enschede 
De heer A.J.A.M. Weenink, Hengelo 
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