De Cliëntenraad is op zoek naar nieuwe leden!
Doel van de Cliëntenraad

Brainstormsessies: twee keer per jaar

Organisatie voor jeugd- en opvoedhulp Trias
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Jouw mening als ervaringsdeskundige telt!

bepaald toekomstig of actueel onderwerp

De Cliëntenraad is op zoek naar nieuwe leden.

(soms uitgewerkt in een presentatie).
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In de sessies kun je elkaar je

horen bij de bestuurder, de medewerkers of de

gedachten/ideeën voorleggen om zo
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gezamenlijk te komen tot mogelijk

Cliëntenraad. Het advies van de Cliëntenraad is

nieuwe of verbeterde ontwikkelingen

voor Trias van grote waarde. Jouw mening als

binnen Trias.

ervaringsdeskundige telt!
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je vrijwillig opgeven bij onze
ondersteuner Helma.

Een belangrijk kenmerk van de Cliëntenraad is
het laagdrempelige karakter. Dit stelt je op een
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Vergoeding
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Persoonlijke meerwaarde
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inzicht in de organisatie van Trias. Vanuit dit

opgedane negatieve ervaringen helen, waardoor

inzicht zijn bepaalde handelingsswijzen/

je weer ruimte ervaart om verder te gaan en uit

benadering van een zorgvraag soms beter te

een mogelijke ( belastende) impasse te komen.

begrijpen. Het verruimt je visie.
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ontstaan die belangrijk kunnen zijn voor jouw

ervaringen hebben opgedaan
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Deelname aan de Cliëntenraad geeft je ook

Voel je welkom!

ruimte om invloed uit te oefenen op

Ben jij degene (of je partner) die de jeugdhulp

beleidsstukken en protocollen door jouw

een warm hart toedraagt en die de jongeren en

verbeterpunten aan te geven en ter discussie/

ouders een hart onder de riem wil steken?

vraag voor te leggen binnen onze raad maar ook

Voel je welkom! Kom geheel vrijblijvend eens een

aan de bestuurder. Ook krijg je de ruimte om met

vergadering bijwonen of neem contact op met de

de verschillende teamleiders in discussie te gaan
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over hun werkwijze binnen Trias (hoe en waarom

hulpverlener om te horen of deelname aan de

handelen ze zoals ze doen?).

Cliëntenraad iets voor je is.

Het contact met de Raad van Toezicht, de
bestuurder en de vele medewerkers binnen Trias

Mail ons op clientenraad@trias-groep.nl

die regelmatig worden uitgenodigd binnen de

Of bel:

Cliëntenraad is laagdrempelig en levert vaak vele

Helma Galenkamp 06 50 50 40 14 (ondersteuner)

nieuwe inzichten op, die verder uitgewerkt

Gerard Geist 06 34 70 71 81 (voorzitter)

kunnen worden door Trias.
Wij ontmoeten je graag!!
Trias Cliëntenraad

