
 

Profielschets Bewonersraad Nieuw Woelwijck 

Algemeen 

Van leden van de bewonersraad wordt verwacht dat zij: 

● geïnteresseerd zijn in de gezondheidszorg in het algemeen en in de 

bewonerszorg in Nieuw Woelwijck in het bijzonder; 

● beschikken over enig bestuurlijk inzicht; 

● bekend zijn met Nieuw Woelwijck als familie of wettelijke vertegenwoordiger van 

een huidige bewoner; 

● gemotiveerd zijn om de gemeenschappelijke belangen van de bewoners van 

Nieuw Woelwijck te behartigen; 

● bereid zijn om tijd te besteden aan het vergaderen, het onderhouden van 

contacten, het voorbereiden van adviezen en het uitvoeren van diverse taken; 

● bereid zijn scholing te volgen op het gebied van medezeggenschap; 

 

Uitgangspunt voor de bezetting van de bewonersraad is dat in de raad kennis op 

verschillende gebieden vertegenwoordigd is, waarmee een multidisciplinaire 

benadering van onderwerpen mogelijk wordt.  

Relevante kennisgebieden zijn onder meer 

- Financiën 

- Personeel/Organisatie/Arbeidsrecht   
- ICT 

- Juridisch 

- Zorginhoudelijk 

- Kwaliteit 
- Veiligheid  
 

Bij de selectie van leden zal er telkens naar worden gestreefd dat hun ervaring en 

kennis mogelijke lacunes in genoemde kennisgebieden van de raad helpen vullen. 

 

Vaardigheden 

Van leden van de bewonersraad wordt verwacht dat zij: 

● kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie; 

● in staat zijn beleidsstukken te lezen en zich hierover een visie te vormen, met 

name vanuit het bewonersperspectief; 

● zich kunnen inleven in de belangen van bewoners, maar ook voldoende afstand 

kunnen nemen van persoonlijke belangen; 

● een kritische, positieve en open houding hebben; 
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● een evenwichtige, doortastende, constructieve en flexibele instelling hebben; 

● in staat zijn tactvol doch standvastig op te treden; 

● doorzettingsvermogen hebben; 

● beschikken over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden; 

● in teamverband kunnen functioneren. 

 

Voorzitter 

Van de voorzitter wordt verwacht dat hij  

● een bindend, enthousiasmerend vermogen heeft 
● in staat is: 

a. op te treden namens de bewonersraad; 
b. vergaderingen voor te zitten; 
c. te spreken in het openbaar. 

 
 


