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Om samen met iedereen van het Gasthuis Millingen te zorgen voor een prettige en kwalitatief goede 

leefomgeving van haar bewoners zijn wij op zoek naar een  

Voorzitter bewonersraad 
De huidige voorzitter is in zijn tweede termijn van 4 jaar en treedt statutair af. De voorzitter en de 

bewonersraad behartigen de belangen van onze bewoners en hun familieleden en kijken vanuit 

bewonersperspectief naar zowel ontwikkelingen binnen het Gasthuis als naar de landelijke ontwikkelingen in 

de Ouderenzorg. 

WIE ZIJN WIJ? 

Gasthuis Millingen is een sterk groeiende, zelfstandige, vrolijke/innovatieve kleinschalige zorginstelling voor 

bewoners met psychogeriatrische of somatische klachten. We bevinden ons in het hart van de samenleving, 

waarbij we staan voor ontmoeting, geborgenheid, werkplezier, veiligheid en een vertrouwde plek. Ons 

uitgangspunt is zo lang mogelijk het zelfstandig functioneren van bewoner met zijn eigen waarden en normen 

te handhaven. Wij gaan uit van de mogelijkheden van de bewoner en niet van zijn beperkingen. Ons motto is 

daarom: “Je denkt dat het niet kan. Maar het kan wel!”  

WAT HOUDT JE FUNCTIE IN? 

De bewonersraad is een onafhankelijk advies- en medezeggenschapsorgaan van 5 personen die conform de 

Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) de belangen behartigt van de bewoners van het 

Gasthuis. Omdat er ook veel mensen zorg ontvangen in de aangrenzende aanleunwoningen kijkt de 

bewonersraad ook naar hen.  

Het Gasthuis vindt dat naast kwalitatieve goede zorg onze bewoners recht hebben op zinvolle dagbesteding, op 

welzijn, op welbevinden en op ongegeneerd genieten. De bewoners en hun wensen staan centraal. Om 

daaraan tegemoet te komen, is het belangrijk om te weten wat er onder bewoners leeft. De bewonersraad 

speelt hierbij een grote rol. 

Daarnaast geeft de bewonersraad gevraagd en ongevraagd advies of verleent instemming aan de directeur-

bestuurder over zaken als dienstverlening, welzijn, voedingsbeleid, veiligheid, medicatiebeleid, waskosten, 

verbouwingen en meer. De voorzitter van de bewonersraad zit het overleg voor, zorgt voor verbinding in het 

team, draagt de eindverantwoordelijkheid van de bewonersraad en is het eerste aanspreekpunt. Leden en 

voorzitter van de bewonersraad ontvangen op dit moment geen aparte urenvergoeding voor hun 

betrokkenheid, wel worden reiskosten ruimhartig gedeclareerd. Een vergoeding is wel bespreekbaar. De 

bewonersraad beschikt sinds kort ook over een ambtelijk secretaris om de raad te ondersteunen bij de 

groeiende verantwoordelijkheden van cliëntenraden in Nederland. 

ONZE IDEALE VOORZITTER KAN:  

•  Delegeren: Wil niet zelf alles doen en geeft ruimte waarbij anderen zelfstandig tot een keuze kunnen 

komen. Delegeert opdrachten naar de BR-leden. 

• Omgaan met druk: Is emoties de baas en levert ook bij druk constante prestaties. 

• Voorzitten: Structureert de wijze van besluitvorming en zorgt voor een gelijkmatige inbreng. 

• Leiding geven: Geeft richting en sturing aan de bewonersraad. 

• Luisteren en samenvatten: Kan doorvragen om tot de kern te komen. 

• Samenwerken: Kan als niet hiërarchisch leidinggevende BR-leden motiveren tot samenwerking. Kan ook 

zelf bijdragen aan een gezamenlijk resultaat. 

• Tactvol zijn: Kan lastige situaties de-escaleren zowel binnen de BR als met de bestuurder. 

• Omgevingsbewust zijn: Is goed geïnformeerd over het reilen en zeilen van de organisatie. 
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MEER INFORMATIE OF REAGEREN? 

 

Voor meer informatie over deze functie of het uitgebreidere functieprofiel kun je contact opnemen met de 

huidige voorzitter Arie Storm, bewonersraad@gasthuismillingen.nl. Je sollicitatie kun je voor 1 april 2022 

sturen aan Ester Eldering, e.eldering@gasthuismillingen.nl  
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