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Coby Nell nieuwe voorzitter Raad van Toezicht Thuisteam Twente 

Dr. Coby Nell is per 6 mei de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van Thuisteam Twente. Deze 
zorgorganisatie biedt ondersteuning aan zelfstandig wonende mensen met een lichamelijke, psychische 
en/of verstandelijke beperking.  

Thuisteam Twente werkt in meerdere Twentse gemeenten en heeft haar kantoor in de Almelose 
binnenstad De zorgorganisatie biedt kleinschalig georganiseerde begeleiding en verzorging aan ruim 100 
cliënten. Er werken circa 35 mensen. 

Coby Nell heeft ruime ervaring in de zorg. Zij heeft een professionele achtergrond als verpleegkundige én 
maatschappelijk werker. Vorig jaar promoveerde zij op het proefschrift ’Organiseren in meervoudige 
perspectieven. Recht doen aan sociaal werk in de wijk’ . Daarnaast is Nell onder meer  lid van de Raad van 
Toezicht van NCZ-Netwerk (Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg) en is zij secretaris van de Wetenschappelijke 
Adviesraad van de beroepsvereniging Professionals Sociaal Werk. Coby Nell is de opvolger van Pauli Mohr, 
die na zes jaar voorzitterschap afscheid neemt.  

Pauli Mohr, vertrekkend voorzitter van de Raad van Toezicht: “Ik ben blij dat we een opvolger hebben 
gevonden die zo goed bij Thuisteam Twente past. Het is soms voor bijvoorbeeld gemeentes nog heel erg 
wennen dat veel zorg gewoon thuis georganiseerd kan worden. Maar tegelijkertijd valt er ook nog veel te 
leren. Als kleinschalig georganiseerde zorgorganisatie delen we de kennis graag. Ik heb er het volste 
vertrouwen in dat met Coby Nell in de Raad van Toezicht ons uitgangspunt dat ook mensen met een 
beperking zo gewoon mogelijk in de wijk moeten kunnen wonen, een speerpunt blijft.” 

“Organiseren vanuit vraagstukken van de cliënt betekent vaak de bijdrage van verschillende professionals 
op elkaar afstemmen. Het gaat om een inzet van expertise op het juiste moment in de juiste vorm. Dat is 
één van de uitkomsten in mijn promotieonderzoek,” aldus Coby Nell. Multiprobleemhuishoudens kampen 
met problemen die voortdurend veranderen. Coby Nell: “Het ene moment stelt de cliënt een vraag over 
financiële problemen waarvoor gespecialiseerde expertise moet worden ingeschakeld. De volgende keer is 
er behoefte aan een expert met kennis van verslavingsproblematiek, opvoeding van de kinderen, 
ouderdomsklachten… Burgers met complexe vraagstukken doen een beroep op een verscheidenheid aan 
gespecialiseerde professionals.”. Thuisteam Twente heeft verschillende expertises en disciplines in huis, 
waardoor de lijntjes kort zijn.  

De Raad van Toezicht van Thuisteam Twente bestaat verder uit mr. Lorenz Wiggers RB (fiscalist bij De Kok 
Accountants en Adviseurs) en Dick Ekkel (voormalig manager bij MEE Twente). 

In lijn met de Governancecode Zorg houdt de Raad van Toezicht toezicht vanuit de maatschappelijke 
doelstelling van de zorgorganisatie. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op het 
beleid van de raad van bestuur en de algemene gang van zaken binnen Thuisteam Twente. 


