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Wie zijn wij? 
De Familieraad van GGZ Friesland bestaat op dit moment uit 5 mensen. De leden hebben 
zitting vanuit affiniteit met de problematiek van familie en naasten waar het gaat om 
geestelijke gezondheidszorg.  
 

Wat doet de Familieraad? 
De Familieraad van GGZ Friesland is een medezeggenschapsorgaan.  
Wij behartigen de gemeenschappelijke belangen van familie en naasten van cliënten van GGZ 
Friesland. Hierbij geven wij gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur en de 
divisiedirecties. We voeren structureel overleg met de Raad van Toezicht, de Raad van 
Bestuur, de divisiedirecties en de Cliëntenraad. Hierbij is het onze grondhouding om in 
samenwerking de doelen van de Familieraad te bereiken. 
 

De Familieraad GGZ Friesland zoekt nieuwe leden!  
Wilt u op constructieve wijze meedenken over en bijdragen aan het Familiebeleid binnen GGZ 
Friesland? 
a. Meedenken en meepraten over en meebouwen aan het familiebeleid van GGZ Friesland 
b. Deelnemen aan structurele overlegmomenten met de Familieraad en als ook met onze 

gesprekspartners over het familie- en naastenbeleid  in de dagelijkse werkpraktijk  
c. Het bijwonen van door de GGZ Friesland georganiseerde familiebijeenkomsten(-avonden) 

en waar mogelijk meedenken over de inhoud van de bijeenkomst. 
d. Het mede vanuit de samenwerking werven van actieve familieleden / naasten   voor 

deelname aan de Familieraad.  
Wilt u de Familieraad zowel binnen GGZ Friesland als, waar mogelijk, extern in provinciale en 
landelijke contacten vertegenwoordigen?  
 

Hebt u belangstelling? Wij vragen van u: 

• Affiniteit met de problematiek van familie/naasten binnen de GGZ 

• U hebt “hart voor de zaak” en een open oog / oor voor signalen van familieleden/ naasten 

• U kunt overstijgend denken vanuit de invalshoek van familie en naasten 

• U levert een constructieve bijdrage vanuit de grondhouding “samenwerking”, 
communiceert helder en duidelijk, en koppelt informatie over en weer terug naar de Raad 
danwel uw contacten binnen de organisatie. 

• U toont initiatief 

• U hebt kennis van het Familiebeleid of bent bereid om deze kennis op te doen en kunt en 
wilt dit uitdragen 

 

Tijdsinvestering/beschikbaarheid: 
Mede afhankelijk van uw beschikbaarheid vragen wij gemiddeld 6 tot 12 uren per maand van 
uw tijd.  De vergaderingen van de Familieraad zijn 1 maal per maand; de vergaderingen met 
de gezamenlijke directiedivisies 1 maal per kwartaal. De vergaderfrequentie en -data zijn 
vastgelegd in een jaarplanning.  
 

Wat bieden wij?  

• Een Familieraad bestaande uit een stabiele, betrokken groep mensen, waar u uw kennis 
en vaardigheden kunt inzetten in het belang van GGZ-cliënten en hun familie/ naasten.  

• Een vergoeding voor het deelnemen aan vergaderingen, van onkosten en reiskosten. 

• De mogelijkheid voor bijscholing indien dit gewenst is voor de taakuitoefening van lid van 
de Familieraad. 

 

Komt u ons versterken? Mailt u naar Familieraad@ggzfriesland.nl of belt u Joan Siep-Drent, 
coach/adviseur Familieraad GGZ Friesland, tel. 058 - 2849831 
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