Geef families een stem
Heb jij ervaring als familielid met kinder-, jeugd- of
volwassenpsychiatrie en wil je daarmee iets doen?

Wij zijn
op zoek naar
familievertegenwoordigers
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Een familievertegenwoordiger is een familielid die zich vrijwillig engageert
om het familieperspectief in te brengen op vergaderingen met zorgverstrekkers. De familievertegenwoordiger behartigt de algemene belangen van
families. Momenteel is de geestelijke gezondheidszorg, zowel voor volwassenen als voor kinderen en jongeren, volop aan het vernieuwen. Zorgverstrekkers, afgevaardigden vanuit familie (= familievertegenwoordiger) en
van cliënten zitten samen rond de tafel om na te denken over hoe de zorg
kan verbeteren. Als familievertegenwoordiger ga je naar vergaderingen in
jouw regio, lees je teksten en verslagen, bereid je je voor om iets in te brengen op een vergadering.
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Ondersteuning bij de vrijwilligerstaken die je opneemt
Korte opleiding tot familievertegenwoordiger
Vorming en uitwisselingsmomenten met andere familievertegenwoordigers
Een onkostenvergoeding en verzekering
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Wat verwachten wij van jou als familievertegenwoordiger?
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Je bent in staat om los te komen van je persoonlijke situatie en kan
aangeven wat voor families in het algemeen belangrijk is in de zorg
Je kan op een constructieve manier deelnemen aan vergaderingen met
zorgverstrekkers en cliëntenvertegenwoordigers
Je doet vertegenwoordigend werk in je eigen regio, rekening houdend
met de thema’s en organisaties die jouw voorkeur meedragen
Je bent/wordt lid van Similes en neemt regelmatig deel aan activiteiten
voor families om te horen wat er leeft bij andere familiebetrokkenen
Je engageert je hier minimaal 1 dag per maand voor
Je kan je tijdens kantooruren vrijmaken voor vergaderingen
Je diploma speelt hierin geen rol
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Wil je meer weten over Similes? Surf dan naar onze website nl.similes.be
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Heb je nog vragen of wil je je kandidaat stellen?
Neem dan contact op met Hilde Vanderlinden, participatiemedewerker en
coach familievertegenwoordigers.
Via hilde.vanderlinden@similes.be, tel 016 244 206 of gsm 0488 964583.
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Contactpersonen regio Kempen
Leen Van Rooy: leen.van.rooy@telenet.be
Mieke Bauwens: mieke.bauwens@gmail.com

