
   

Vacature lid Familieraad 

Functieomschrijving 

Als naasten worden betrokken, geïnformeerd en ingezet bij de behandeling, dan ondersteunt dit het 

herstel, zowel van de cliënt als van de familie. Voor GGZ Oost Brabant is de Familieraad van grote 

toegevoegde waarde om de zorg voor onze cliënten zo goed mogelijk vorm te geven. Is het jouw 

ambitie om hieraan je bijdrage te leveren? Dan zien wij graag jouw reactie tegemoet. 

2-4 uur per week, vrijwilligerswerk, Boekel 

GGZ Oost Brabant betrekt cliënten, familie/naasten en medewerkers actief bij het maken van beleid. In 
de medezeggenschap werken de drie adviesgremia - Cliëntenraad, Familieraad en Ondernemingsraad - 
in triade. 

 

Wat doe je? 

De Familieraad vertegenwoordigt de naasten van onze cliënten binnen GGZ Oost Brabant en 
daarbuiten. Daarnaast richt ieder lid zich op een specifiek aandachtsgebied. 
Gezamenlijk zijn zij betrokken in de verdere ontwikkeling van het familiebeleid en de uitvoering 
hiervan. In het maandelijks overleg worden ideeën uitgewisseld en wordt geadviseerd over actuele 
thema’s. Zodoende stimuleert de Familieraad de betrokkenheid van naasten bij de behandeling en 
begeleiding van de cliënt en waakt zij mede over de kwaliteit van de zorg. 

 

Functievereisten 

Wat vragen wij? 

Als lid van de Familieraad beschik je over een positieve, kritische en constructieve houding. Je zet je 
ervaringen als naaste in. 

Jij past op deze plek als je: 

 interesse hebt in de ontwikkelingen binnen de geestelijke gezondheidszorg 
 bij voorkeur binding hebt met GGZ Oost Brabant als naaste van een (ex-) cliënt 
 persoonlijke ervaringen kunt overstijgen en jezelf in kunt leven in de positie en het belang van 

cliënten in het algemeen 
 beschikt over voldoende tijd (gemiddeld 2 à 4 uur per week). De Familieraad vergadert 

ongeveer 10 maal per jaar op woensdagavond van 18.00 tot 20.00 uur en daarnaast vindt er 
maandelijks een locatiegebonden overleg overdag plaats. 

Per bijgewoonde vergadering krijg je een vergoeding van 15 euro en compensatie voor reiskosten. 

 

Wat bieden wij? 

De mogelijkheid de organisatieontwikkelingen van dichtbij te volgen en hier vanuit naaste-perspectief 
invloed op uit te oefenen, in positieve en betrokken sfeer. Nieuwe leden worden in overleg gedurende 
een samen te bepalen periode ondersteund door een buddy (lid van de Familieraad). 

 

Lees meer informatie over de Familieraad. 

 

  

https://www.ggzoostbrabant.nl/clienten/belangenbehartiging/familieraad


   
Enthousiast geworden? 

Stuur je reactie naar familieraad@ggzoostbrabant.nl.  

Voor aanvullende informatie of een oriënterend gesprek bel je met de coördinator/ondersteuner Karin 
Smits, 06-12709361. 

 

Een referentiecheck is onderdeel van ons aannamebeleid. Bij indiensttreding vragen we je om een 
actuele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). 

 

GGZ Oost Brabant. Dat is de juiste instelling 

Wij geloven in een herstel-ondersteunende GGZ. Meer en meer stellen we onze cliënten in staat de 
regie over hun leven terug te nemen. Het is de koers naar onze stip op de horizon: met onze 
zorgexperts in de hoofdrol zijn wij dé netwerkspeler die gaat voor de mentaal gezondste regio in 2025. 
Iedere dag versterken we onze deskundigheid en expertise rondom deze herstelvisie. Dat vraagt om 
collega’s die willen samenwerken en van elkaar willen leren. Om mensen die bereid zijn in zichzelf te 
investeren en lef tonen als ze denken dat het beter kan. 
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