
De RCR-Almelo e.o. is op zoek naar u! 
 
De Regionale Cliëntenraad Almelo e.o. (RCR) behartigt de belangen van alle cliënten die wonen en/of 
dagbesteding hebben bij De Twentse Zorgcentra in de regio Almelo. De raad bestaat momenteel uit 
tien leden. Wij doen ons uiterste best om mee te helpen aan het mooie leven van onze verwanten 
zodat zij de dingen kunnen doen waar zij blij van worden. 
 
Per 1 april is de functie van voorzitter vacant, dus zijn we dringend op zoek naar een nieuwe 
voorzitter. Zonder voorzitter kunnen wij namelijk ons werk niet goed doen. Hieronder vindt u 
beschreven wat wij precies zoeken.   
 
Als u interesse hebt om ons te komen versterken als voorzitter of als u vragen hebt, neemt u dan 
contact met ons op. Dit kan telefonisch met onze ambtelijk secretaris: Dianne Baan, tel. 088-4304004 
of door een mail te sturen naar, dianne.baan@detwentsezorgcentra.nl 
 
Wij zouden het heel fijn vinden van u te horen. Ook als u bijvoorbeeld eerst eens enkele 
vergaderingen bij wilt wonen om sfeer te proeven voordat u besluit of deze functie iets voor u is.  
 
Kortom: herkent u zich in deze functie en zou u het leuk vinden om samen met ons de belangen van 
de cliënten in de regio Almelo te behartigen, laat het ons dan weten! 
 
Profiel Voorzitter Regionale Cliëntenraad Almelo 
De Twentse Zorgcentra is de grootste aanbieder van zorg- en dienstverlening aan mensen met een 
verstandelijke beperking in Twente. Ruim 1900 cliënten maken gebruik van uiteenlopende vormen 
van zorg- en dienstverlening, die direct of indirect geboden wordt door 2400 medewerkers en meer 
dan 600 vrijwilligers. 
  
ONZE MISSIE 
Jouw leven ondersteunen we samen, dichtbij en deskundig. 
 
24 uur per dag, een leven lang naar jouw wens op maat gemaakte ondersteuning. Ondersteuning die 
je nodig hebt vanwege een verstandelijke beperking. Bij elke bezigheid, in elke levensfase, voor een 
waardig leven. Samen met andere mensen om je heen zoeken we naar een zo goed mogelijke manier 
om die ondersteuning te geven. Binnen en eventueel buiten onze organisatie. Met gebruik van ieders 
kennis en inbreng. 
 
ONZE VISIE; ZO WERKEN WE VOOR JOU AAN ONZE MISSIE: 

 Jouw thuis is onze werkplek. We werken aan een gezellige, gezonde, veilige omgeving waarin 
we samen kunnen leren en ontwikkelen. 

 We zoeken samen met jou uit wat je echt nodig hebt: we luisteren, kijken, vragen, oefenen, 
durven fouten te maken, gaan opnieuw op zoek als dat nodig is. 

 We geven elkaar ruimte om anders te denken, tonen respect voor de ander, maken 
afspraken en komen die na. 

 We zorgen voor deskundigheid en vaardigheden om jou goed te kunnen begrijpen en 
ondersteunen. 

  
De cliënten van De Twentse Zorgcentra wonen onder andere op de beschermde en mooie terreinen 
van de LosserHof en ‘t Bouwhuis. Zij leven, wonen, werken en recreëren hier in een omgeving die 
nadrukkelijk rekening houdt met hun mogelijkheden en beperkingen. Daarnaast worden er ook meer 
kleinschaligere woon- en werkvoorzieningen geboden in onder andere Almelo, Tubbergen en 
Nijverdal 
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De Medezeggenschap  
De Twentse Zorgcentra wil mensen met een verstandelijke beperking optimale ondersteuning bieden 
bij het leiden van hun leven. Het spreekt dus voor zich dat de stem van de cliënten erg belangrijk is 
voor het reilen en zeilen van de organisatie. De dagelijkse gang van zaken bij De Twentse Zorgcentra 
draait immers om hun leven. 
 
De Twentse Zorgcentra kent een Centrale Cliëntenraad (CCR), die met de Raad van Bestuur overlegt 
over organisatiebrede onderwerpen. Voor de regio's Almelo, Enschede en Losser zijn er afzonderlijke 
Regionale Cliëntenraden, die overleggen met de betreffende regiomanager. De cliëntenraden geven 
op grond van de Wmcz, Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen, gevraagd en ongevraagd 
advies over diverse voorgenomen besluiten van de Raad van Bestuur en het overige management. 
De raden zijn samengesteld uit vrijwilligers, allen vertegenwoordigers van bewoners en deelnemers, 
die wonen en/of werken bij De Twentse Zorgcentra en uit (een beperkt aantal) personen vanwege 
hun specifieke deskundigheid. De raden worden daarbij ondersteund door een ambtelijk secretaris. 
 
Zeggenschap 
Daarnaast praten cliënten op verschillende manieren mee. Zo zijn er op verschillende locaties 
huiskamer- of werkoverleggen. Ook ontstaan steeds vaker werkgroepen, waarin cliënten meepraten 
over een onderwerp dat hen aanspreek en er zijn Bewoners-, Deelnemers- en Regioraden. De 
cliënten worden daarbij ondersteund door medewerkers van bureau zeggenschap. 
 
Medezeggenschapsstructuur  
De medezeggenschapsstructuur is in ontwikkeling en zal in 2019 verder worden vormgegeven. Het is 
de bedoeling dat de medezeggenschap ook vanuit de verschillende locaties vorm gaat krijgen. Het 
oude moet langzamerhand worden losgelaten maar niet voordat het nieuwe is gestart. Hoe die 
nieuwe medezeggenschapsstructuur eruit moet zien, is nog een zoektocht die naar verwachting eind 
2019 afgerond wordt. Dat neemt niet weg dat wij momenteel voor de RCR-Almelo op zoek zijn naar 
een voorzitter van de Regionale Raad die samen met de leden van de raad in staat is om deze nieuw 
te ontwikkelen  medezeggenschapsstructuur verder vorm te geven, te reflecteren op de organisatie, 
haar beleid en het vermogen heeft om dit beleid te vertalen naar het perspectief van de cliënten in 
de regio Almelo.   
 
Profiel van de voorzitter RCR-Almelo: 
Van de voorzitter wordt verwacht dat hij of zij beschikt over: 

 Het inzicht en overzicht ten aanzien van het geheel van verantwoordelijkheden, 
bevoegdheden, taken en functie van de cliëntenraad; 

 Het vermogen om met natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de cliëntenraad te vervullen; 
Het vermogen om op een goede wijze het gezicht van de cliëntenraad intern en extern te 
zijn;  

 Een stijl van voorzitten die gekenmerkt is door een goede regie, structuur en collegialiteit, 
heeft een goed inlevingsvermogen en weet mensen te motiveren, te enthousiasmeren en te 
binden. 

 Een visie op de onderwerpen die vanuit cliëntperspectief van belang zijn. 
 
Tijdsinvestering: 
De Regionale Cliëntenraad Almelo vergadert zo’n 9 keer per jaar op de dinsdagavond. Daarnaast zou 
het fijn zijn als de voorzitter ook lid wordt van de Centrale Cliëntenraad. 
 
Vergoeding: 
De maximale vrijwilligersvergoeding (indien tevens lid van de CCR). 


