
 

 

 

                                                                    

                     Ervaren onafhankelijk voorzitter Centrale Cliënten Raad 

                                                    RIBW Overijssel 
 
                         verbinder – belangenbehartiger – constructief  
 
Over RIBW Overijssel  
De RIBW Overijssel staat klaar voor mensen met een psychische kwetsbaarheid, die 
steun nodig hebben. Zij helpt deze mensen bij het terugvinden van zichzelf en hun 
plek in de samenleving.    RIBW Overijssel: wij staan stevig in onze schoenen en we 
weten wat we doen. Het werk doen we met ons hart, vanuit onze kernwaarden 
Moedig, Ontwikkelingsgericht, Vol vertrouwen en Integer (MOVI). Ons uiteindelijke 
doel is onszelf misbaar te maken in het leven van de cliënt.  
 
Over de Centrale Cliënten Raad (CCR) 
De Centrale Cliëntenraad (CCR) komt op voor de belangen van alle cliënten van 
RIBW Overijssel. De CCR is namens cliënten de gesprekspartner van de Raad van 
Bestuur.  
De CCR denkt mee en geeft, gevraagd en ongevraagd, advies bij ontwikkelingen en 
besluiten. 
 
Voorzitter Centrale Cliënten Raad  
De voorzitter van de CCR heeft een belangrijke rol in het vormgeven van de 
medezeggenschap samen met de leden van de CCR. De voorzitter zorgt ervoor dat 
je als team kunt samenwerken, stimuleert de kracht van de gezamenlijkheid. 
De voorzitter is een verbinder: iemand die weet, begrijpt en voelt wat het inhoudt om 
de belangen van cliënten te behartigen. Jouw naasten omschrijven jou als een 
inspirerende en motiverende persoonlijkheid. 

Taken en verantwoordelijkheden  

• Zorgt voor een gemeenschappelijke visie van de cliëntenraad 

• Organiseert vergaderingen, bereidt de agenda voor samen met het dagelijks 
bestuur en leidt de cliëntenraad in het eigen overleg en in het overleg met de 
bestuurder 

• Ziet erop toe dat het reglement wordt nageleefd en dat de cliëntenraad haar 
taak naar vermogen uitvoert 

• Haalt individuele kwaliteiten van de verschillende leden naar boven en zorgt 
voor een goede taakverdeling binnen de cliëntenraad 

• Vertegenwoordigt, samen met de leden, de cliëntenraad in interne en externe 
overleggen 

• Is het eerste aanspreekpunt voor de bestuurder  

• Zorgt samen met de adviseur voor een volledige en stabiele bezetting van de 
cliëntenraad 
 



Profielschets 

• Affiniteit met cliëntmedezeggenschap en met de geestelijke gezondheidszorg 

• Bestuurlijke ervaring is een pré 

• Kennis van actuele wet- en regelgeving ten aanzien van inspraak, 
medezeggenschap en cliëntbelangen (WMCZ, WMO, WLZ, enz.) 

• Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden 

• Kritische, positieve en open houding 

• In het openbaar kunnen spreken 

• Enthousiasmeren, stimuleren, inlevingsvermogen 

• Onafhankelijke rol 

• Belang erkennen van een goede sfeer in vergaderingen en hier een bijdrage 
aan leveren 

• Je bent in staat om de gemeenschappelijke belangen van cliënten te bundelen 

• Je bent verbindend en in staat om bruggen te bouwen 

• Je bent in staat een netwerk op te bouwen en/of een eigen netwerk kunnen 
aanwenden 

• Je bent maximaal 8 uur per week beschikbaar waarin je in gezamenlijkheid 
vergaderingen voorbereidt, in- en extern de cliëntenraad vertegenwoordigt en 
de bijeenkomsten van de raad voorzit. Je bent bereid en in staat om deze uren 
flexibel in te vullen 

Wij bieden 

• Een boeiende en uitdagende vrijwilligersfunctie in de medezeggenschap. De 
gelegenheid om samen te werken in een leuk, enthousiast team binnen een 
organisatie die belang hecht aan de medezeggenschap 

• Een vergoeding op basis van declaraties met een maximum van €1700,- op 
jaarbasis 

 
Sollicitatie procedure en inlichtingen 

• Bij interesse zien wij de motivatiebrief en cv graag uiterlijk 1 maart 2021 
tegemoet via hrm@ribwgo.nl  

• De gesprekken vinden plaats op donderdag 11 maart 2021  

• Voor vragen en/of informatie kan je contact opnemen met  
Ragonda Kaizer 
Adviseur vakteam inclusie 
T: 06 10 43 01 53 
M: r.kaizer@ribwoverijssel.nl  
 
Of met Mieke Biemond 
Adviseur vakteam inclusie 
T: 06 12 56 10 84 
M: m.biemond@ribwoverijssel.nl  
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