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     Genk, 09/11/2022 

Beste bewoner, 
Beste familie, 
 
 
Zoals jullie weten heeft ons woonzorgcentrum een gebruikersraad. Deze bestaat uit een voorzitter en 
een vertegenwoordiging van bewoners en familieleden of mantelzorgers van de bewoners. Eind april 
hebben we een oproep gedaan voor kandidaat voorzitter van de gebruikersraad. 
Tot nu is deze nog niet ingevuld. 
In het Samen Thuis verhaal is het vanzelfsprekend dat we vanuit de directie en het bestuur kiezen om 
een goede dialoog en samenwerking op te zetten met de bewoners en hun families.   
De gebruikersraad brengt bewoners, vertegenwoordigers van bewoners en familieleden of 
mantelzorgers samen en spitst zich toe op de algemene werkingsthema’s van ons woonzorgcentrum.  
De gebruikersraad komt 2-maandelijks samen op vrijdag namiddag. 
 
Allicht zijn er een aantal verwachtingen naar de nieuwe voorzitter:  

• Zij/hij draagt de bewoners, families, vrijwilligers en medewerkers van het ZOG een warm hart 
toe en focust zich zeker ook op de algemene werking van het woonzorgcentrum 

• Zij/hij is een bruggenbouwer die problemen, opmerkingen voldoende objectief en neutraal 
kan aanbrengen en bespreken 

• Zij/hij kan mensen enthousiasmeren vanuit een positieve ingesteldheid 
• Zij/hij leidt een vergadering in goede banen  
• Zij/hij heeft de mogelijkheid om zich voldoende vrij te kunnen maken om deze opdracht te 

vervullen. Zo vergadert de gebruikersraad doorgaans in de namiddag omdat de bewoners er 
graag bij zijn en zo mee participeren 

 
Heb jij interesse om het voorzitterschap van de gebruikersraad op te nemen?  Bezorg dan bijgevoegd 
formulier ingevuld aan het onthaal van ons wzc Toermalien, dit vóór 31 december 2022. Kandidaten 
worden uitgenodigd voor een gesprek met de directie en hun kandidatuur zal worden voorgelegd aan 
de bewonersraad.  De keuze ligt immers bij de bewoners en hun familie.  In functie van de continuïteit 
en indien meerdere kandidaten kan overwogen worden om het voorzitterschap op te nemen in een 
duobaan. 
 
Familieleden/mantelzorgers en bewoners kunnen ook steeds aansluiten bij de gebruikersraad 
(volgende datum 6-01-2023, 14u grand kaffee).  Inschrijven kan via 
Toermalien.Gebruikersraad@zoggenk.be of boodschap aan het onthaal.  
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
Jos Aben 
Directeur ZOG, wzc Toermalien 
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