
NaastbetrokkeNeNraad arkiN

Antwoordnummer 47673
1070 VD Amsterdam

T:  020 590 4095  (donderdag van 13 - 16 uur)
E:  naastbetrokkenenraad@arkin.nl

Naastbetrokkenenraad

NaastBetrokkenenRaadNaastBetrokkenenRaad

ik wil graag meer informatie en/of mij inzetten 

Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten? 
En/of wilt u zich inzetten voor de naastbetrokkenenraad? 
Stuur dan dit antwoordformulier in een enveloppe 
retour. Een postzegel is niet nodig.

 Ja, ik ontvang graag de nieuwsbrief 
 (3x per jaar)

  Ja, stuur mij de folder met informatie   
 voor naastbetrokkenen

  Ja, ik wil me graag inzetten voor de   
 Naastbetrokkenenraad

Naam: 

Adres: 

Postcode: 

Woonplaats: 

Telefoon: 

Email: 

antwoordformulier mag ongefrankeerd naar:

Naastbetrokkenenraad Arkin
Antwoordnummer 47673
1070 VD Amsterdam 

U kunt bovenstaande gegevens ook mailen naar 
naastbetrokkenenraad@arkin.nl



Wat wil de naastbetrokkenenraad?

krijgt over het ziektebeeld en dat u wordt ondersteund 
in het omgaan met de cliënt. U kunt ook bespreken hoe 
het met u gaat en hoe u de zorg goed kunt volhouden. 
U wordt op de hoogte gehouden van de 
ondersteuningsmogelijkheden die er voor u  zijn.

De Naastbetrokkenenraad:

• geeft informatie, onder andere via:
     - onze nieuwsbrief ‘De Omgeving’
     - folders
     - het organiseren van bijeenkomsten 
     - het aanwezig zijn op familie- en vrienden   
 avonden 
     - het peilen van de ervaringen en meningen  
 onder onze achterban, die bestaat uit 600   
 naastbetrokkenen
     - ons telefonisch spreekuur 
 (donderdagmiddag van 13.00 - 16.00 uur)
     - verschillende websites (zie www.arkin.nl
 voor de verwijzing naar uw merk, zoals   
 Mentrum of Jellinek etc.)
• geeft advies aan beleidsmakers,    
 leidinggevenden en hulpverleners
• werkt mee aan verschillende    
 projecten binnen Arkin.

de Naastbetrokkenenraad zoekt nieuwe mensen! 
Heeft u zin om u ook in te zetten? 

Dit kan op het gebied van kantoorwerk,
beleidsvergaderingen, naastbetrokkenenavonden 
bezoeken, familiedag organiseren, helpen de 
nieuwsbrief  te schrijven - en nog veel meer.

U kunt een keertje langs komen om kennis te maken. 
Bellen of emailen kan ook.

De Naastbetrokkenenraad:
voor familie en vrienden van
cliënten in zorg.

Als familie of vriend vervult u een belangrijke rol in het 
leven en de zorg van een cliënt. Daarom vinden wij het 
belangrijk dat u betrokken wordt bij de behandeling en 
dat u goed geïnformeerd en ondersteund wordt. 

De Naastbetrokkenenraad van Arkin behartigt de 
belangen van familie en vrienden van mensen die 
in zorg zijn bij Arkin. Arkin bestaat uit de volgende 
tien ‘merken’: Jellinek, Mentrum, PuntP, Inforsa, 
Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam, NPI,
Novarum, Sinai Centrum, Arkin BasisGGz en Roads.

De Naastbetrokkenenraad maakt zich sterk voor een 
goede samenwerking tussen cliënt, hulpverlener 
en naastbetrokkenen. Dit wordt ‘triadisch werken’ 
genoemd. De raad voelt zich hierin ondersteund door 
Arkin. 

Wij streven er naar dat u betrokken wordt bij de intake, 
het opstellen van het behandel- en signaleringsplan 
en dat u op de hoogte blijft van veranderingen in de 
behandeling. We vinden het belangrijk dat u informatie 

de Naastbetrokkenenraad is er voor u!

Wilt u helpen?

Wat doet de Naastbetrokkenenraad?

Goede zorg betekent een goede 
samenwerking tussen cliënt, 
naastbetrokkene en hulpverlener.

De Naastbetrokkenenraad heeft een folder
geschreven met belangrijke informatie voor
naastbetrokkenen, over uw rol in de behandeling
en de ondersteuningsmogelijkheden die er voor u zijn. 
U kunt deze folder bij ons aanvragen.

We zien er naar uit 
u te ontmoeten!

Folder


