
Cliëntenraad

Uw ervaring telt!



De cliëntenraad vertegenwoordigt alle cliënten van GGZ Friesland. 

U dus ook!

Cliëntenmedezeggenschap GGZ Friesland

De cliëntenraad van GGZ Friesland zorgt ervoor dat cliënten inspraak 

hebben in het beleid van de instelling en invloed hebben op zaken die 

hen raken. In deze folder kunt u lezen waar de cliëntenraad zich mee 

bezighoudt en hoe u in contact kunt komen met de cliëntenraad.

In 1996 is de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) in 

werking getreden. Deze wet verplicht elke instelling in de gezondheidszorg 

een cliëntenraad in te stellen. Op deze manier wil de overheid bevorderen 

dat ook wensen en ideeën van cliënten in het beleid tot uitdrukking 

komen.

Een cliëntenraad bestaat uit (ex-)cliënten, die ervaring hebben met de 

betreffende instelling.  De cliëntenraad wordt professioneel ondersteund 

door de coach adviseurs van het Bureau Belangenbehartiging Cliënten.



GGZ Friesland
Een kwart van de Nederlanders krijgt vroeg 
of laat een ernstig psychisch probleem. Dat 
kan bijvoorbeeld een depressie zijn, een burn-
out of een eetstoornis. Om deze mensen 
te behandelen, zijn er overal in ons land 
instellingen voor geestelijke gezondheidszorg. 
Inwoners van Friesland kunnen voor 
behandeling terecht bij GGZ Friesland.

De cliëntenraad overlegt met de teammanagers, 
de directeuren, de Raad van Bestuur, 
de Raad van Toezicht en met externe partijen 
van GGZ Friesland.

Wat doet de cliëntenraad 
De cliëntenraad behartigt de gezamenlijke 
belangen van de cliënten. Het doel van de 
cliëntenraad is het bevorderen van cliëntgerichte 
zorg binnen GGZ Friesland. We streven naar 
zorg waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden 
wordt met de individuele wensen en belangen 
van cliënten. 
De organisatie vraagt de cliëntenraad om 
advies bij allerlei beleidszaken die voor cliënten 
van belang zijn. Wettelijk is vastgelegd welke 
onderwerpen het precies betreft. 

De cliëntenraad heeft ondermeer adviesrecht als 
het gaat over de kwaliteit van de hulpverlening 
en huisvesting, maar ook over voorzieningen 
op het gebied van veiligheid, voeding, hygiëne, 
geestelijke verzorging en recreatie. Indien 
nodig kan er ongevraagd advies worden 
gegeven. Daarnaast is een kerntaak van de 
cliëntenraad het signaleren van knelpunten en 
het verwoorden van vragen die bij meerdere 
cliënten leven.

De cliëntenraad bezoekt regelmatig de 
afdelingen voor contact met hun achterban. 
Informatie hierover kunt u bij de desbetreffende 
locatie opvragen.

Wie zitten er in de cliëntenraad
De cliëntenraad bestaat uit cliënten die 
ervaring hebben of hebben gehad met 
GGZ Friesland. De leden van de cliëntenraad 
vormen een afspiegeling van de verschillende 
afdelingen binnen GGZ Friesland.  
Iedereen werkt op vrijwillige basis.

Wat kunt u zelf betekenen voor 
de cliëntenraad
De cliëntenraad is er voor u als cliënt van 
GGZ Friesland! Elke cliënt heeft ervaringen 
met kwaliteit van zorg, begeleiding, tijd en 
aandacht etc. Dit kunnen zowel positieve als 
negatieve ervaringen zijn. 

Als cliëntenraad willen wij vanuit dat 
perspectief de ontwikkelingen van 
GGZ Friesland beïnvloeden. Uw ervaringen en 
suggesties kunnen voor de leden reden zijn 
om bepaalde zaken aan de orde te stellen.
Wij zijn altijd op zoek naar mensen die zich, 
vanuit hun eigen ervaringen en achtergrond, 
willen inzetten voor de gezamenlijke belangen 
van andere cliënten. U kunt dit doen door lid te 
worden van de cliëntenraad, maar ook door ons 
te informeren over uw eigen ervaringen.

Voor alle duidelijkheid: het is niet de taak van 
de cliëntenraden om individuele klachten te 
behandelen.
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Belangrijke adressen
Centrale Cliëntenraad (CCR)
Postadres: Sixmastraat 2, 8932 PA  Leeuwarden
Tel: 058 284 86 33
Mail: ccr@ggzfriesland.nl

Cliëntenraad Noord
Postadres: Sixmastraat 2, 8932 PA  Leeuwarden
Tel: 06 30 16 70 55
Mail: cr.noord@ggzfriesland.nl

Cliëntenraad West
Burg. J. Dijkstraweg 6, 8801 PG  Franeker
Tel: 06 30 16 69 54
Mail: cr.west@ggzfriesland.nl

Cliëntenraad Oost
Compagnonsplein 1, 9202 NN  Drachten
Tel: 06 30 17 69 46
Mail: cr.oost@ggzfriesland.nl

Cliëntenraad Zuid
Kastanjelaan 1, 8441 NC  Heerenveen
Tel:  06 30 16 71 53
Mail:  cr.zuid@ggzfriesland.nl

Cliëntenraad Kinnik
Swingmastate 1, 8925 LD  Leeuwarden
Tel: 06 10 73 07 46
Mail: cr.kinnik@ggzfriesland.nl

Bureau Belangenbehartiging Cliënten (BBC)
Postadres: Sixmastraat 2, 8932 PA  Leeuwarden
Tel: 058 284 86 33
Mail: BBC@ggzfriesland.nl

Overige adressen
Klachtencommissie
Postbus 932, 8901 BS  Leeuwarden
Tel: 058 28 48 802

Patiëntenvertrouwenspersoon 
Locatie Franeker: 06 55 91 02 69
Overige locaties: 0513 61 90 80

Geestelijke verzorgers   
Tel:  06 23 30 47 91
Mail:   geestelijke.verzorging@ggzfriesland.nl

www.ggzfriesland.nl/clientenraad

De regioverdeling van de Cliëntenraden

Noord

Oost

Zuid

West

LeeuwardenFraneker

Sneek

Heerenveen

Drachten


