Cliënten en Familie
Medezeggenschapsraad
Wat zou u
veranderen?
Laat het weten aan de CFM-raad

De Cliënten en Familie Medezeggenschapsraad (CFM-raad) vertegenwoordigt alle cliënten, familieleden
en naastbetrokkenen van GGZ NHN.
Daar hoort u ook bij!
WAT DOET DE CFM-RAAD?

• W
 ij behartigen de belangen van
cliënten en hun familie.
• W
 ij bieden u de mogelijkheid tot medezeggenschap over het beleid van GGZ NHN.
• W
 ij bieden een luisterend oor
en verwoorden uw mening.

Uw mening telt!

• W
 ij gebruiken uw en onze ervaring om
de kwaliteit van zorg bij GGZ NHN
te verbeteren.

Heeft u ideeën over het verbeteren
van cliënt- en familiebeleid?

DEEL UW ERVARINGEN MET ONS!

Heeft u ideeën, suggesties of wensen? Wij
kunnen ons werk nog beter doen met inbreng
van uw ervaringen! Wij zorgen ervoor dat uw
opmerkingen op de juiste plaats terechtkomen.
Wij behandelen geen individuele klachten van
cliënten of familieleden, maar zetten uw
ervaring in voor het gemeenschappelijk belang.

CONTACT Postadres: Stationsplein 138, 1703 WC Heerhugowaard

E-mail: info@cfm-ggznhn.nl Telefoon: 072 531 27 17

Wij bieden de mogelijkheid tot medezeggenschap op verschillende niveaus:

Basismedezeggenschap
Thematische medezeggenschap
Beleidsmedezeggenschap

Cliënten en familie GGZ NHN
BASISMEDEZEGGENSCHAP: De CFM-raad hoort graag wat er leeft en speelt en bezoekt

daarom regelmatig locaties van GGZ NHN. Ook is er een inloopspreekuur. Wij luisteren naar
alle cliënten van GGZ NHN en hun familieleden.
THEMATISCHE MEDEZEGGENSCHAP bestaat uit zoveel mogelijk doelgroepen van

GGZ NHN, zoals familie, autisme, jeugd, etc. Ook zijn er diverse werkgroepen over bijvoorbeeld voeding, gastvrijheid en e-health. Themagroepen met een tijdelijk karakter worden
gevormd bij adviesaanvragen en als de CFM-raad meedenkt in en over diverse GGZ-projecten.
In BELEIDSMEDEZEGGENSCHAP vormen afgevaardigden van alle cliëntdoelgroepen
en familieleden het bestuur van de CFM-raad. Hier worden de grote lijnen van de
CFM-raad uitgezet en leggen zij contact met de raad van bestuur van GGZ NHN.
De invloed op deze gemeenschappelijke belangen is geregeld in de
Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ).

Nieuwe leden
altijd welkom!
Meld je aan bij de CFM-raad

Lees meer en blijf op de hoogte via
www.ggz-nhn.nl/cfmraad

GGZ NHN vindt medezeggenschap van cliënten en familieleden
belangrijk. Ook uw inbreng is waardevol. Wij zien ons ledental
graag groeien met betrokken en enthousiaste mensen.
Neem contact met ons op en wij vertellen u graag meer.

