
 

 

NIEUWSBRIEF maart 2022 
 
Beste bewoner of deelnemer, 

 

Hier is weer een nieuwsbrief voor je.  

Deze nieuwsbrief gaat over Teammanager en Medezeggenschap.  

 

Teammanager  
Begeleiders ontvangen hulp. 

Een coach helpt een begeleider om samen het werk te doen. 

Soms lukt het de begeleiders niet om samen het werk goed te doen. 

En dan is het niet genoeg dat een coach met de begeleiders praat. 

Dan moet iemand beslissen wat er moet gebeuren. 

Een coach neemt geen beslissingen. 

 

We gaan dat anders doen. 

We gaan de begeleiders niet alleen helpen door met ze te praten. 

We gaan ook helpen door dingen voor de begeleiders te regelen. 

Dat doen we door de coaches niet langer coach te laten zijn. 

De coaches worden teammanager. 

 

Een teammanager kan meer doen om de begeleiders te helpen. 

Omdat een teammanager beslissingen kan nemen. 

En een teammanager kan voor de begeleiders dingen regelen. 

Bijvoorbeeld nieuwe begeleiders zoeken als er te weinig begeleiders zijn. 

Of afspraken maken over hoe de begeleiders hun werk beter kunnen doen. 

 

De hulp voor begeleiders wordt dus anders. 

De begeleiders krijgen voortaan hulp van een gedragskundige. 

En van een teammanager. 

 

Medezeggenschap 
We vinden het belangrijk dat je bij De Twentse Zorgcentra mee kunt praten. 

Meepraten betekent dat jij je wensen aan kunnen geven. 

En dat je kunt meedenken over belangrijke onderwerpen. 

Meepraten doe je nu ook al. 

 



 

Tijdens de Mijn Leven gesprekken over onderwerpen die over jezelf gaan. 

In de tijdelijke bewonersraad over onderwerpen voor de hele organisatie. 

Of in de regioraden over onderwerpen voor de regio. 

En soms tijdens huiskamer overleggen. 

We vinden het belangrijk dat je nog beter mee kunt praten. 

 

In 2020 is er een nieuwe wet gekomen. 

Deze wet gaat over het meepraten van cliënten bij zorginstellingen. 

Over onderwerpen die voor iedereen belangrijk zijn. 

In de wet staat hoe wij dat bij De Twentse Zorgcentra moeten doen. 

 

Je kunt op twee manieren meepraten:  

1. Via de regionale raden 

2. Via de centrale raden 

 

Deze raden zijn er al. 

Ze krijgen een nieuwe naam. 

De bewonersraad heet nu centrale bewoners- en cliëntenraad. 

Elke regioraad heet nu regionale bewoners- en cliëntenraad. 

Je blijft lid als je dit al bent. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Annamiek van Dalen en Leontine Verhoeven 

Raad van bestuur 

 


