
 
 
De Naastbetrokkenenraad GGZ Drenthe zoekt nieuwe leden! 
 

Functieprofiel lid Naastbetrokkenenraad GGZ Drenthe 

 

De Naastbetrokkenenraad GGZ Drenthe behartigt de collectieve belangen van naastbetrokkenen van 

patiënten/cliënten van GGZ Drenthe en verstrekt gevraagd en ongevraagd advies aan de directie en 

managers. De raad is op zoek naar nieuwe leden die: 

� familielid/naastbetrokkene zijn van een (ex)patiënt/cliënt van GGZ Drenthe of hiermee affiniteit 

vanuit andere kennis en ervaring hebben; 

� samen kunnen werken met andere familieleden en naastbetrokkenen; 

� willen meepraten en meedenken over de zorg en dienstverlening aan patiënten/cliënten en 

naastbetrokkenen; 

� willen en kunnen meepraten over het stimuleren van het inzetten van herstelgerichte zorg. 

Vaardigheden 

De kandidaat: 

� kan vanuit de eigen ervaring overstijgend kijken vanuit de invalshoek familie / 

naastbetrokkenen; 

� heeft oog en oor voor signalen van familieleden/naastbetrokkenen; 

� is in staat de opgebouwde ervaringsdeskundigheid in te zetten; 

� bezit kennis over wat de Naastbetrokkenenraad is en doet en kan deze uitdragen; 

� beschikt over luistervaardigheden; 

� is bereid om zich zo nodig bij te scholen. 

Taken 

In de praktijk houden de leden van de Naastbetrokkenenraad zich bezig met het: 

� ontwikkelen van ideeën en activiteiten om de familie en naasten meer te betrekken bij de 

behandeling; 

� deelnemen aan het structureel overleg van de Naastbetrokkenenraad en overleg met directie. 

In onderling overleg deelnemen aan: 

� organiseren van bijeenkomsten voor familie en naasten door de Naastbetrokkenenraad; 

� verstrekken van informatie en folders van de Naastbetrokkenenraad tijdens GGZ-

bijeenkomsten of andere, zoals een vrijwilligersmarkt / mantelzorgbijeenkomsten; 

� houden van een kort praatje over het belang van de triade vanuit de invalshoek: familie / 

naastbetrokkene; 

� deelname aan door GGZ Drenthe georganiseerde themabijeenkomsten-/werkgroepen waar 

afvaardiging vanuit Naastbetrokkenenraad gewenst is. 

 

Verwachte tijdsinvestering en vergoeding 

8 – 16 uur per maand. Gemaakte kosten worden vergoed. 

Informatie over de vacature 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Naastbetrokkenenraad GGZ Drenthe: 

naastbetrokkenenraad@ggzdrenthe.nl of u kunt telefonisch contact opnemen met  

de heer A. de Wilde, onafhankelijk voorzitter van de Naastbetrokkenenraad,  

telefoonnummer: 06-13 01 74 19. 

Solliciteren 

Indien deze vacature uw interesse heeft gewekt, nodigen we u uit te reageren.  

U kunt uw sollicitatiebrief met CV sturen naar naastbetrokkenenraad@ggzdrenthe.nl en/of 

rita.emmens@ggzdrenthe.nl, ambtelijk secretaris Naastbetrokkenenraad.  


