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WIE ZIJN WIJ 
WAT DOEN WIJ?

Wij zijn de Themagroep Kind en Jeugd. Wij zijn onderdeel van de CFM-raad 
van GGZ NHN divisie Triversum. Door onze eigen ervaring voelen wij ons 
extra betrokken bij de KINDEREN EN JONGEREN die een behandeling 
krijgen bij GGZ NHN. Jouw wensen en behoeftes staan bij ons voorop. Wij 
luisteren naar jou en brengen signalen onder de aandacht van de directie van 
GGZ NHN.

Om te weten wat er speelt bezoeken wij klinieken en houden we spreekuur 
op locatie of online. Ook spreken wij met medewerkers en behandelaren van 
GGZ NHN. Wij geven de organisatie advies, bijvoorbeeld over zorgprogram-
ma’s, het eten, de huisvesting of de veiligheid.

CLIËNTEN EN FAMILIE 
MEDEZEGGEN SCHAPSRAAD 
(CFM-RAAD)
Themagroep kind en jeugd
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DENK, PRAAT, DOE MEE!
Heb jij ervaring als jongere met behandeling bij GGZ 
NHN, divisie Triversum? Wil jij, samen met ons, dingen 
veranderen of verbeteren? Met jouw stem kunnen we 
opkomen voor wat jij belangrijk vindt.

NIEUWE LEDEN 
ALTIJD WELKOM!
Doe ook mee, word lid of doe op een andere manier mee met de CFM-raad. 
Je kunt kiezen voor de onderwerpen die jou het meeste aanspreken. Je kunt 
ook deelnemen aan cursussen en trainingen of interessante evenementen 
bezoeken.

Vrijwilligerswerk voor de Themagroep Kind en Jeugd vraagt ongeveer 2 tot 4 uur 
van je tijd per week. Een reiskosten- en een vrijwilligersvergoeding is mogelijk. 
Wij leren je graag kennen tijdens een persoonlijk gesprek. Je bent ook van harte 
welkom om eens te komen kijken bij een van onze (online) vergaderingen.

GGZ NHN vindt medezeggenschap van cliënten en familieleden
belangrijk. Ook jouw inbreng is waardevol. Wij zien het ledental van 
de CFM-raad graag groeien met betrokken en enthousiaste mensen.
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Ik wil GGZ NHN helpen door 
mijn verhaal te vertellen.

Door mijn ervaringsverhaal te delen, 
kan ik jongeren steunen in hun herstel.
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