
 
 
 
De Wever heeft voor oudere inwoners van Midden-Brabant een antwoord op hun vraag naar een 
samenhangend pakket van wonen, ondersteuning, zorg en behandeling. De Wever heeft vijftien 
locaties waaronder een hospice en twee behandelcentra. De Wever Thuis regelt zorg, verpleging en 
ondersteuning vanuit onze woonzorgcentra in de wijk. Zo dicht mogelijk bij de cliënten thuis. 
 
Bij De Wever wordt gewerkt aan een groei naar 12 functionerende lokale cliëntenraden en er is een 
centrale cliëntenraad (CCR) actief. Zaken die het dagelijkse leven van bewoners op locatie raken, 
bespreekt de lokale raad met de clustermanager. De centrale cliëntenraad behartigt de belangen van 
alle cliënten gezamenlijk. Als een onderwerp de cliënten van de meeste of alle locaties van De Wever 
aangaat, behandelt de centrale cliëntenraad dit onderwerp. De centrale cliëntenraad bestaat – naast 
de voorzitter – uit vertegenwoordigers vanuit de lokale cliëntenraden. De centrale cliëntenraad 
vergadert maandelijks, wisselend zelfstandig en vijf keer met de Raad van Bestuur. De centrale 
cliëntenraad wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. 
 
Taken voorzitter centrale cliëntenraad 
Samen met één van de leden van de centrale cliëntenraad vorm je het dagelijks bestuur van de 
centrale cliëntenraad, ondersteund door de ambtelijk secretaris.  

 Je bent het aanspreekpunt voor Raad van Bestuur, leden van de centrale cliëntenraad, de lokale 
cliëntenraden en anderen als het gaat om het werk van de centrale cliëntenraad; 

 Je leidt de vergaderingen van de centrale cliëntenraad; 

 Je maakt van de leden van de centrale cliëntenraad een team en zorgt voor een goede 
verstandhouding met de Raad van Bestuur; 

 Agendaoverleg met de Raad van Bestuur; 

 Weten wat er leeft onder de bewoners is essentieel om het werk van de centrale cliëntenraad 
goed te kunnen doen. Daarom zorg je voor een regelmatig overleg met de lokale raden; 

 Als dat nodig is, begeleid je de lokale raden; 

 Je draagt bij aan verdere professionalisering van de medezeggenschap door bewoners. 
De voorzitter van de centrale cliëntenraad wordt voor drie jaar benoemd met een mogelijkheid van 
herbenoeming voor nog eens drie jaar. 
 
Profiel 
Vaardigheden zijn belangrijker dan uw opleiding. 

 Je bent gewend om leiding te geven aan uiteenlopende persoonlijkheden; 

 Je kunt denken vanuit de belangen van de bewoners én vanuit het organisatiebelang; 

 Je hebt geen moeite met het lezen van (financiële) jaarstukken en begrotingen; 

 Je kunt het cliëntenbelang in een breder, maatschappelijk perspectief plaatsen en hebt inzicht in 
relevante ontwikkelingen in de verpleeghuiszorg; 

 Je kunt de leden van de CCR met elkaar verbinden en de CCR met de bestuurder; 

 Je hebt affiniteit met de ouderenzorg;  

 u kunt op verschillende niveaus goed communiceren, zowel schriftelijk als mondeling. 
Komt het tot een benoeming dan vragen wij om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Uiteraard 
vergoeden wij de kosten. 
 
Ons aanbod 
Voorzitter van de centrale cliëntenraad is een vrijwilligersfunctie. De geschatte tijdsinvestering is 
circa 72 uur per jaar. Er is een passende vergoeding voor uw werkzaamheden. Daarnaast is er een 
jaarlijkse scholing op het gebied van medezeggenschap. 
 
 
 



 
 
Informatie 
Meer weten voordat je solliciteert? Bel met de heer Ad Aarts, lid centrale clientenraad op 
telefoonnummer 06-52451783 of met Moniek van Issum, secretaris Raad van Bestuur op 
telefoonnummer 06-28834113.  


