
 

 

ONAFHANKELIJK VOORZITTER CENTRALE CLIËNTENRAAD 

 

Carintreggeland 

Wij zijn Carintreggeland. Wij werken voor en met mensen. Wij zijn een Twentse organisatie,  

verankerd in de Twentse samenleving. Carintreggeland biedt dag -en thuisbegeleiding, wijkverpleging, 

verpleeghuiszorg, herstelzorg en woonvoorzieningen.  

Carintreggeland ondersteunt mensen op veel manieren om een zo waardevol mogelijk leven  

te leiden, zoals zij dat graag willen. We zijn dichtbij en van betekenis op het moment dat cliënten ons 

nodig hebben.  

 

Missie en visie 

Ieder mens is uniek en waardevol. Vanuit die overtuiging bieden wij ondersteuning zorg, wonen  

en welzijn op maat. Het is ons doel dat cliënten zoveel mogelijk kunnen leven zoals zij gewend  

zijn en de dingen kunnen doen die voor hen belangrijk zijn.  

We versterken de gezondheid door te kijken en te onderzoeken met de cliënt wat wél kan, wat belangrijk 

is om zelfstandig te blijven en regie te houden: Waardevol Leven. 

Onze medewerkers bieden we wat nodig is om elke dag goed en prettig te werken en zo het verschil te 

maken voor de cliënten: Waardevol Werken. 

 

Kernwaarden 

Alles wat we doen, doen we met aandacht. Voor bewoners en cliënten, voor medewerkers en  

vrijwilligers. Wij gaan op basis van gelijkwaardigheid met elkaar in gesprek. Op deze manier vinden we 

samen uit wat belangrijk is voor de client in zijn leefomgeving en voor de medewerker op zijn werkplek. 

Zo maken we het verschil.  

Wij kijken op een andere manier naar zorg. Wij willen laten zien dat waardevol leven in elke leeftijdsfase 

mogelijk is als we het samen doen.  

 

Als Carintreggeland zijn we in beweging. We durven ja te zeggen tegen veranderingen die nodig zijn 

om onze visie waar te maken. Dit doen we vanuit vier kernwaarden: open, vertrouwen, samen en 

moedig.  

 

Binnen deze visie is cliëntenmedezeggenschap voor Carintreggeland een belangrijke waarde.  

Naast dat het werken aan en met de medezeggenschap van cliënten een wettelijk vereiste is,  

vindt Carintreggeland het belangrijk dat haar cliënten meedenken, meepraten en ook  

meebeslissen over zaken die voor hen belangrijk zijn. De cliëntenraad vertegenwoordigt hierbij  

de cliënten en komt op voor de belangen van de cliënten. Carintreggeland kent 3 lokale  

cliëntenraden. Daarnaast functioneert een Centrale Cliëntenraad (CCR). 

De CCR bespreekt en adviseert de Raad van Bestuur over onderwerpen die van gemeenschappelijk 

belang zijn en de lokale aangelegenheden overstijgen. 

De CCR bestaat uit de voorzitters van de lokale Cliëntenraden en kent daarnaast 3 kwaliteitszetels en 

een onafhankelijke voorzitter. De voorzitter is geen lid van een lokale cliëntenraad en is geen cliënt of 

partner van een cliënt. De onafhankelijk voorzitter CCR zit de cliëntenraadsvergaderingen voor en 

draagt zorg voor een effectieve samenwerking van de CCR als team. 

 

Dialoog en afstemming met de raad van bestuur vinden plaats in de maandelijkse 

overlegvergaderingen. Bovendien is er tweemaal per jaar overleg tussen de CCR, Raad van  



 

 

Bestuur en Raad van Toezicht. De CCR vergadert 10 – 12 keer per jaar. Daarnaast heeft de voorzitter 

in de agendacommissie overleg met de Raad van Bestuur.  

De voorzitter vertegenwoordigt de CCR in en buiten de organisatie en neemt deel aan (interne)  

scholingen, themabijeenkomsten en bijeenkomsten in het kader van beleidsontwikkelingen.  

 

De zittingsduur is vastgesteld op 4 jaar. Een lid of voorzitter kan maximaal een keer  

herbenoemd worden voor een periode van vier jaar. De CCR wordt ondersteund door een ambtelijk 

secretaris.  

 

Carintreggeland is op zoek naar een onafhankelijk voorzitter die op 1 juni 2023 de huidige  

voorzitter gaat opvolgen. Deze functie is op vrijwillige basis en de tijdsbesteding wordt geschat  

op 3 à 4 dagen per maand. 

 

Profiel 

• Academisch werk -en denkniveau; 

• Visie op zorg en kennis van de velden waarin Carintreggeland actief is; 

• Gemotiveerd om mede zorg te dragen voor verdere professionalisering van de medezeggenschap 

door cliënten; 

• Affiniteit met financiën 

• Kennis van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz). 

 

Persoonlijkheidskenmerken 

• Affiniteit met de doelstellingen van de organisatie in het algemeen en het cliëntenbelang in het 

bijzonder; 

• Onafhankelijke opstelling zonder binding met andere inspraakorganen; 

• In staat om inzicht te verwerven op de hoofdlijnen van het organisatiebeleid; 

• Kan leiding geven op basis van consensus aan discussies binnen de Raad; 

• Vermogen tot samenwerken met in- en externe belanghebbenden; 

• Samenbindend vermogen (belang hechten aan iedereen bij elkaar brengen en houden, 

verschillende groepen achter een doel scharen, plezier hebben in iedereen met elkaar zo goed 

mogelijk uit de verf laten komen en het een uitdaging vinden om belangenverschillen tussen partijen 

te overbruggen). 

• Vermogen om alle ‘stakeholders’ op gelijkwaardige wijze te betrekken in het 

medezeggenschapsproces; 

• Analytisch en vermogen tot overzicht en prioritering; 

• Betrouwbaar en integer. 

 

De voorzitter ontvangt een vergoeding overeenkomstig de vergoedingsregeling cliëntenraden.  

 

Bent u geïnteresseerd dan zien we jouw reactie graag uiterlijk 1 april 2023 tegemoet via 

bestuurssecretariaat@carintreggeland.nl 

 

Wil je meer informatie over de vacature, dan kun je contact opnemen met de huidige voorzitter van de 

CCR, Wilma Wagter, tel. 06-51169852 of met de bestuurssecretaris van Carintreggeland Eric Mollema, 

tel. 06-34361898 

mailto:bestuurssecretariaat@carintreggeland.nl

