CLIËNTEN EN FAMILIE
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
(CFM-RAAD)
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WIE ZIJN WIJ
Wij zijn de CFM-raad van GGZ Noord-Holland-Noord (GGZ NHN). In de CFMraad zitten mensen die uit eigen ervaring weten wat een behandeling bij GGZ NHN
kan betekenen: cliënten, ex-cliënten, familieleden en andere naastbetrokkenen. De
combinatie van clienten en familie in 1 raad is uniek en blijkt goed te werken. Door
onze eigen ervaring voelen wij ons extra betrokken bij de belangen van cliënten van
GGZ NHN.

WAT DOEN WIJ
Wij zorgen dat de algemene belangen van cliënten, familie en naastbetrokkenen
goed worden behartigd. Uw belangen dus! Om te weten wat er speelt bezoeken
we klinieken en houden we inloop spreekuren op verschillende locaties van GGZ
NHN. Ook nemen we deel aan overleggen, bijeenkomsten en online vergaderingen.
Wij luisteren naar wensen en behoeftes en kunnen signalen aan de orde stellen.
Wij geven de organisatie advies, bijvoorbeeld over zorgprogramma’s, het eten, de
huisvesting of de veiligheid. De CFM-raad doet haar werk in het kader van WMCZ
2018 (de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018).
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CLIËNTEN EN FAMILIE
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (CFM-RAAD)
NIEUWE LEDEN ALTIJD WELKOM!
Heeft u ervaring als cliënt of als familielid/naaste met de
zorg van GGZ NHN? Wilt u samen met enthousiaste en
betrokken raadsleden bijdragen aan medezeggenschap
en verbetering van zorg? Wij nodigen u van harte uit lid te
worden of op een andere manier mee te doen met de CFMraad.
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DENK, PRAAT, DOE MEE!
Als raadslid kunt u kiezen voor de onderwerpen die bij u passen. U kunt ook
deelnemen aan cursussen en trainingen of interessante evenementen bezoeken.
Het raadswerk vraagt ongeveer vier uur van uw tijd per week. Een reiskosten- en een
vrijwilligersvergoeding is mogelijk. Wij leren u graag kennen tijdens een persoonlijk
gesprek. U bent uiteraard ook welkom om eens te komen kijken bij een van onze
vergaderingen.

“Mijn ervaring als cliënt gebruik ik
in het raadswerk om de zorg van
GGZ NHN te verbeteren. Ik weet
tenslotte hoe het voelt”

“Onze dochter verblijft tijdelijk
in een kliniek. We zijn in een
andere wereld terecht gekomen
en willen ons graag voor andere
ouders inzetten”

“Als lid van de CFMraad ontwikkel ik mij en
lever ik een bijdrage aan
de organisatie”

P Stationsplein 138, 1703 WC Heerhugowaard E info@cfm-ggznhn.nl T 072 531 27 17

Cmf-maart 2021

GGZ NHN vindt medezeggenschap van cliënten en familieleden
belangrijk. Ook uw inbreng is waardevol. Wij zien het ledental van de
CFM-raad graag groeien met betrokken en enthousiaste mensen.

