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Jaarverslag Medezeggenschap Cliënten van 2014

Dit is het verslag van de Medezeggenschap Cliënten van Pluryn.
Het verslag gaat over het jaar 2014.
Wat deed de Centrale Cliënten Raad (CCR) in 2014?
En wat deden de lokale cliënten raden?
Dat lees je hier.

Hoe is de Medezeggenschap georganiseerd bij Pluryn?

Wat is Medezeggenschap?
Woon, werk of leer je bij Pluryn?
Dan mag je meedoen in de cliënten raad.
Je zegt wat je goed vindt bij Pluryn.
En ook wat je niet goed vindt.
En je denkt mee over wat er gebeurt.
Pluryn luistert naar jouw mening.
Dat moet Pluryn van de wet.
Dat is Medezeggenschap.

Hoe werkt de Medezeggenschap bij Pluryn?
Er zitten meestal cliënten in de raden.
Kunnen cliënten niet voor zichzelf praten?
Of zijn ze nog te jong?
Dan zitten er verwanten in de raden.

Er is een cliënten raad voor heel Pluryn.
Dat is de Centrale Cliënten Raad: CCR.
In de CCR zitten cliënten en verwanten.
En zijn ook 11 lokale raden.

Lokale raden
Lokale raden zijn overal waar veel cliënten zijn.
Waar cliënten wonen, werken of leren.
Dit zijn de 11 lokale cliënten raden bij Pluryn:
1. De Beele in Voorst
2. Dagbesteding
3. Groesbeekse Tehuizen in Groesbeek
4. Het Hietveld in Beekbergen
5. Jan Pieter Heije in Oosterbeek
6. REA College Nijmegen
7. Werkenrode Jeugd in Groesbeek
8. Wonen Volwassenen in Nijmegen
9. De Winckelsteegh in Nijmegen
10. Kemnade in Groesbeek
11. De Hoenderloo Groep in Hoenderloo
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De lokale raden praten met de managers.
De Raad van Bestuur bezoekt de lokale raden elk jaar.
De coördinator komt ook 1 keer per jaar op bezoek.

Centrale Cliënten Raad
Lokale raden sturen leden naar de CCR.
Dat is de Centrale Cliënten Raad.
De Raad van Bestuur bezoekt elke vergadering.
De Raad van Bestuur bespreekt het beleid met de CCR.
De CCR geeft daarover advies aan Pluryn.
De raad geeft ook ongevraagd advies.
De CCR vraagt vaak de mening van de lokale raden.

Lezen
Sommige cliënten lezen niet graag grote stukken.
Dan leest iemand op het kantoor alles voor.
De andere leden lezen de stukken thuis.
Beide groepen doen zo beter mee.

Jeugdzorg
De Hoenderloo Groep (DHG) heeft sinds 2012 een cliënten raad. 
Jongeren en verwanten zitten in die raad. 
De raad vergadert eens in de maand. 
Ze hebben 4 zetels in de Centrale Cliënten Raad.

Bezoek bij de CCR
De Raad van Toezicht bezocht de CCR 2 keer in 2014.
De CCR nodigt soms managers of anderen uit om te praten.

Wie werken er bij Medezeggenschap?

Er is een team voor Medezeggenschap: 
1 coördinator en 3 ondersteuners.
Pluryn betaalt deze medewerkers.

2 ondersteuners konden langere tijd niet werken.
Gelukkig werden we geholpen door twee nieuwe dames.
1 was een stagiaire van het REA.
1 was iemand die via de gemeente Nijmegen kwam.

20 cliënten doen hun dagbesteding bij Medezeggenschap.
Ze schrijven verslagen van vergaderingen of maken de adviezen.
Ze kunnen hulp krijgen van een werkbegeleider.
Het bureau Medezeggenschap is 2 dagen per week open.
Pluryn krijgt veel waardering voor de Medezeggenschap.
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Sociaal Juridisch Servicepunt
Er is ook een Sociaal Juridisch Servicepunt.
Daar werken ook cliënten.
Zijn er vragen over wetten en regels?
Dan zoekt het servicepunt een antwoord.
Dit bureau is heel bijzonder.

Belangrijke zaken in 2014

Bijeenkomsten
Medezeggenschap bezocht veel bijeenkomsten in 2014:
∏ 4 keer naar een innovatiecafé
∏ 1 keer naar een inspiratiedag 
∏ 4 keer naar een beleidsdag
∏ 1 keer naar de opening van Living Lab Pluryn
∏ 1 keer naar het nieuwe gebouw van De Winckelsteegh
∏ 1 keer naar het nieuwe gebouw van Jan Pieter Heije
De lokale raden bezochten beleidsdagen.

Medezeggenschap organiseerde een politieke middag.
Over verkiezingen voor de gemeenteraad.
Het Zelfregie Centrum en de gemeente Nijmegen hielpen mee.

Transitie
Er verandert veel in de zorg.
Met nieuwe wetten.
Voor jongeren en mensen met een beperking.

De gemeenten krijgen meer te zeggen over de zorg.
Cliënten praten met de gemeenten.
Medezeggenschap bezocht bijeenkomsten.
Die gingen over jeugd- en gehandicaptenzorg.
De bijeenkomsten waren in Nijmegen, Arnhem en Apeldoorn.
Cliënten zitten in de WMO DenkTank van Nijmegen.

Medezeggenschap sprak met Spectrum.
Over de Participatiewet.
De participatiewet heeft gevolgen voor Wajongers.

Medezeggenschap maakte een filmpje over de transitie.
Samen met studenten van de Christelijke Hogeschool Ede.
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Invloed op beleid
Het beleid van Pluryn is belangrijk voor cliënten.
Cliënten willen mee-denken en mee-beslissen over beleid.
De structuur van de CCR moet daarbij passen.
De CCR bedenkt nog wat beter kan.

Pluryn onderzoekt of cliënten tevreden zijn.
Medezeggenschap sprak over het onderzoek van Pluryn.
Moet het onderzoek anoniem of niet?

PartnerAanpak helpt mensen met mee-praten.
De methode is voor mensen met een beperking.
Universiteit van Maastricht ontwikkelt de methode.
Medezeggenschap doet mee met het onderzoek. 
Het onderzoek is bij de Groesbeekse Tehuizen.
Het heet Voice of Groesbeek.

Cliënten willen invloed op het beleid van hun locatie.
Regie op Locatie (ROL) geeft cliënten meer invloed. 
Het Hietveld probeert Regie op Locatie uit.
Medezeggenschap helpt met het oordeel.

Monique Kavelaars kwam in de Raad van Bestuur. 
Ze schreef een brief over de eerste 100 dagen.
Medezeggenschap besprak de brief met Monique Kavelaars. 
Medezeggenschap besprak ook de kaderbrief van Pluryn.

Betere zorg en begeleiding
Universiteiten kijken hoe zorg beter kan. 
Medezeggenschap doet mee met een paar onderzoeken.
In 2014 deed Medezeggenschap mee met:
∏ De Partnermethodiek van de VU Amsterdam.
∏ ‘Patiëntveiligheid’ van de RU Nijmegen.
∏ ‘Gezond leven’ van de RU Nijmegen.
∏ ‘Zorg voor beter’ van Vilans. Dit gaat over e-health.

De zorg op Het Hietveld kan beter.
De Inspectie wil ook dat de zorg verbetert.
Medezeggenschap houdt dit in de gaten.
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Medezeggenschap bezocht een bijeenkomst
Van Nationaal Programma Gehandicapten (NPG). 
Over mensen met een verstandelijke beperking. 
Onderwerpen waren gezondheid, gedrag en participatie.

De CCR heeft een commissie Veiligheid. 
De commissie dacht over maatregelen die de vrijheid beperken.
Begeleiders moeten minder maatregelen gebruiken.
Het project ‘Leven in vrijheid’ heeft het zelfde doel.
Medezeggenschap doet mee met het project.
Ook 1 van de beleidsdagen ging over het project.

Medezeggenschap leverde een bijdrage voor een bijeenkomst.
Over vervoer van cliënten naar de dagbesteding.
Er is minder geld voor vervoer.
Connexxion organiseerde de bijeenkomst.

Overige zaken
De CCR ontving de Medezeggenschap van de Hartekamp. 
Medezeggenschap deed mee met een Moreel Beraad. 
Het Moreel Beraad ging over Facebook.
Mag een begeleider vriend zijn met een cliënt op Facebook?
Pluryn heeft een commissie Ethiek.
Medezeggenschap werd lid van de commissie.

Informatie en voorlichting

Alle raden krijgen informatie.
De raden geven zelf ook informatie.
De raden gebruiken nieuwsbrieven en folders.
De teksten staan in eenvoudige taal.
Je vindt ook informatie op de website van Pluryn.

Jaarverslag
Pluryn schreef het jaarverslag van Medezeggenschap in eenvou-
dige taal.
Alle cliënten ontvingen het jaarverslag. 

Nieuws
Raden kunnen lokaal een eigen nieuwsbrief versturen. 
De CCR maakt berichten voor het centrale e-nieuws. 
Dit e-nieuws voor cliënten verschijnt iedere week.
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Nieuwe medewerkers
Pluryn heeft dagen voor nieuwe medewerkers.
In 2014 was er 4 keer een dag voor nieuwe medewerkers.
Medezeggenschap vertelt op die dagen wat Medezeggenschap is.

Filmpje over geloof
Medezeggenschap liet een filmpje maken.
Over geloof en zingeving bij Pluryn. 
Het filmpje is voor de cliënten raden.

Rechten van kinderen
De rechten van kinderen staan in een verdrag.
Het verdrag is 25 jaar geleden gemaakt.
Medezeggenschap vindt de rechten van kinderen belangrijk.
Daarom gaf Medezeggenschap voorlichting over de rechten.
De voorlichting was bij de 4 jongeren raden van Pluryn.

Welke adviezen gaf de CCR in 2014?

De CCR gaf 11 adviezen in 2014. 
Pluryn had om 2 adviezen niet gevraagd. 
De CCR vond deze 2 adviezen wel belangrijk.
Welke adviezen gaf de CCR?
Je vindt hieronder een paar voorbeelden. 

Gevraagde adviezen CCR

Communicatie naar verwanten en cliënten
Pluryn maakte een plan.
Een plan voor communicatie naar verwanten en cliënten.
Er is een team voor die communicatie bij Pluryn.
De CCR wil de coördinator Medezeggenschap in dat team.

Iedere locatie stuurt een nieuwsbrief naar verwanten.
De nieuwsbrieven verschijnen 4 keer per jaar.
Medezeggenschap kreeg een eigen plaats in de nieuwsbrieven.
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Maatregelen die de vrijheid beperken
De leiding kan met maatregelen de vrijheid van cliënten beperken.
Pluryn schreef de maatregelen en afspraken op.
De CCR is het eens met de maatregelen en afspraken.
De CCR wil de maatregelen in eenvoudige taal.
De CCR wil dat cliënten leren welke maatregelen er zijn.
En wat de afspraken zijn.
En de CCR wil dat cliënten elkaar meer helpen. 
Bijvoorbeeld om niet snel boos te worden.
Pluryn helpt een training te maken.

Samen werken met Kristallis
Pluryn gaat samen werken met Kristallis.
Kristallis is een school voor voortgezet speciaal onderwijs in Nijmegen.
De CCR vindt samenwerking met Kristallis een goed idee.
Kristallis wordt in de toekomst misschien van Pluryn.
De CCR wil een onderzoek naar geld bij Kristallis.

Ongevraagde adviezen CCR

Elektronisch Individueel Plan 
Pluryn gebruikt het Elektronisch Individueel Plan (EIP).
De CCR is niet tevreden over de privacy van cliënten.
Minder mensen moeten bij iemands plan kunnen.
Pluryn doet wat de CCR zegt.

De lokale raden kunnen uitzonderingen maken.
Minder mensen mogen dan bij iemands plan.
Cliënten krijgen een folder in eenvoudige taal.
In de folder staan de afspraken over EIP.

Vertrouwens persoon
Pluryn heeft een vertrouwens persoon.
Een nieuwe wet heeft gevolgen voor de vertrouwens persoon.
De regels veranderen.
Het is nog niet duidelijk wat er precies verandert.
De CCR wil in 2015 voorlopig de oude regels gebruiken.
Pluryn doet wat de CCR wil. 

Netwerk en samenwerking

Gouda Groep
De voorzitter van de CCR was lid van de Gouda groep.
Hij kreeg daarvoor ondersteuning.
CCR-voorzitters uit heel Nederland zitten in die groep.
In 2014 stapte de voorzitter uit de Goudagroep.
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Commissie van vertrouwens lieden
Er is een landelijke commissie van vertrouwens lieden. 
Als er een conflict is tussen de Raad van Bestuur en de Medezeg-
genschap, dan kan die commissie daarover iets zeggen.

Zorg verzekeraars
Medezeggenschap ging naar Agis en Achmea. 
Agis en Achmea zijn zorg verzekeraars.

BSZ en Raad op Maat
Het Sociaal Juridisch Servicepunt praatte in 2014 met:
∏ Stichting Belangenvereniging Sociale Zekerheid in Nijmegen 
∏ Raad op Maat in Gouda. 

Scholing en onderzoek

Scholing ondersteuners
De werkbegeleider volgde een cursus voor werkbegeleiders.
Ook 1 ondersteuner volgde de cursus voor werkbegeleiders.

De werkbegeleider is bijgeschoold voor BHV.
BHV is om medische hulp te geven.
Of om hulp te geven als er brand is.
Ook de medewerker van de gemeente is bijgeschoold voor BHV.
De medewerker vervangt een ondersteuner.

Geld

Begroting
Alle raden krijgen geld van Pluryn.
De raden hebben recht op het geld.
Bijvoorbeeld voor:
∏ Kosten om te vergaderen
∏ Kosten voor telefoon
∏ Kosten om te reizen
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Jaarverslag Medezeggenschap Cliënten van 2014

Voor jullie ligt het jaarverslag Medezeggenschap Cliënten van 2014. 
Het jaarverslag geeft een overzicht van wat er in dat jaar allemaal 
gebeurde. Een heel uitgebreid verslag vind je in het officiële jaar-
verslag van Pluryn. Zie ook website www.pluryn.nl.

Hoe is de Medezeggenschap georganiseerd bij Pluryn?

Wat is Medezeggenschap?
Pluryn luistert naar jouw mening. Woon of werk je als cliënt bij 
Pluryn? Dan mag je meedoen in de cliëntenraad. 

11 lokale cliëntenraden
Iedere hoofdvestiging heeft één of meer cliëntenraden. Er zijn nu 
11 lokale cliëntenraden bij Pluryn. Cliëntenraden zijn er voor:
∏ Groesbeekse Tehuizen
∏ De Winckelsteegh
∏ Wonen Volwassenen Zuid
∏ Dagbesteding Zuid
∏ Werkenrode Jeugd
∏ Kemnade
∏ Het Hietveld
∏ De Beele
∏ Jan Pieter Heije
∏ De Hoenderloo Groep
∏ REA College

1 Centrale Cliëntenraad
De Centrale Cliëntenraad (CCR) is voor heel Pluryn. In de CCR zitten 
cliënten en verwanten die uit de lokale raden komen. Zo vertegen-
woordigt de CCR alle locaties. Alleen de cliëntenraad van het REA 
College stuurt niemand naar de CCR.

http://www.pluryn.nl
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Praten over beleid
In de cliëntenraden praat je over het beleid van Pluryn. Je hoort 
wat er allemaal bij Pluryn gebeurt. De CCR overlegt met de Raad 
van Bestuur en directeuren. Lokale raden overleggen met de RVE-
managers van de lokale diensten en de locaties. De Raad van 
Bestuur en de coördinator van de Medezeggenschap bezoeken de 
lokale raden minimaal 1 keer per jaar.

Voor en door cliënten
De Medezeggenschap bestaat zo veel mogelijk uit cliënten. Soms 
zitten er ook verwanten in. Dat gebeurt alleen als cliënten niet 
voor zichzelf kunnen opkomen of als ze minderjarig zijn. 

Dichtbij de cliënt
De cliëntenraden zijn er op plaatsen waar cliënten wonen, werken 
en leven. Een raad geeft advies, gevraagd of ongevraagd als cliënten 
ergens invloed kunnen uitoefenen: bijvoorbeeld over zelf koken op 
de groep. De CCR bespreekt het beleid voor heel Pluryn: de kaders 
en algemene beleidsnotities. De lokale cliëntenraden bespreken 
adviezen soms voordat de CCR advies geeft. Dat gebeurt vooral als 
zaken dicht bij de cliënt staan. 

Gasten in de CCR
Gasten en managers informeren de CCR regelmatig over onderwerpen. 
∏ De CCR vergaderde 6 keer in 2014.
∏  De Raad van Bestuur is elke CCR-vergadering voor overleg aan-

wezig. Steeds minimaal een uur.
∏  De Raad van Toezicht van Pluryn is 2 keer op bezoek geweest.
∏  Het Dagelijks Bestuur van de CCR vergaderde 6 keer. Steeds een 

deel met de Raad van Bestuur om de centrale vergaderingen 
voor te bereiden.

De wet
Medezeggenschap bij Pluryn voldoet aan de eisen van de Wet me-
dezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ) en de Jeugdwet.
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Bureau Medezeggenschap

Cliënten kunnen werken bij Bureau Medezeggenschap. Dit is een 
vorm van dagbesteding. Zo is Medezeggenschap het proces van de 
cliënten zelf. In 2014 kozen 20 cliënten voor deze vorm van dag-
besteding. Het bureau kan hierdoor 2 dagen per week open zijn. 
Vanuit het kantoor kopiëren en verzenden medewerkers vergader-
stukken voor de cliëntenraden, maken nieuwe folders en lokale 
nieuwsbrieven, schrijven adviezen en zo meer. Cliënten kunnen 
hulp krijgen van de werkbegeleider.

Sociaal Juridisch Servicepunt
Het bureau heeft ook het Sociaal Juridisch Servicepunt. Dit servicepunt 
onderzoekt vragen over wet- en regelgeving voor mensen met een 
beperking. Cliënten, familie en medewerkers maken daar gebruik van. 
5 cliënten zijn beschikbaar voor vragen over wetgeving en proto-
collen voor medewerkers en cliënten bij Pluryn.

Verhuizing
Bureau Medezeggenschap verhuisde naar het hoofdkantoor van 
Pluryn in Nijmegen. De verhuizing was op 5 december 2014. Bureau 
Medezeggenschap kan nu beter samenwerken met de Raad van 
Bestuur en de ondersteunende diensten van Pluryn. 

Doelgroep gericht
Cliënten en verwanten vergaderen tegelijk in de CCR. Mochten leden 
daaraan behoefte hebben, dan leest iemand de stukken vooraf of 
tijdens de vergadering voor. Hierdoor kan iedereen goed mee doen.
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Jeugdzorg
Bij De Hoenderloo Groep (DHG) bestaat sinds 2012 een actieve 
cliëntenraad. In de raad zitten jongeren en verwanten. De raad 
vergadert eens in de maand. Er is een ondersteuner voor de raad. 
De raad bij DHG heeft door de fusie met Pluryn gewoon en zwaar-
wegend adviesrecht gekregen. De raad heeft 4 zetels in de Centrale 
Cliëntenraad. 
DHG-jongeren kiezen de lokale leden van hun cliëntenraad vanuit 
de participatiegroep, ook wel jongerenraad genoemd. Deze jonge-
ren vergaderen wekelijks onder leiding van een participatiecoach. 
De participatiecoach heeft daarvoor 4 uur in de week. 

De jongerenraad bereidt onderwerpen voor de cliëntenraad voor. Ze 
doen mee aan debatten, gesprekken, onderzoeken, themaprojec-
ten. Er was veel aandacht voor de ‘Veiligheidsbarometer (thermo-
meter)’. Dit is een project van de participatie raad (jongerenraad) 
en de cliëntenraad. Jongeren presenteerden het project op een 
beleidsdag voor managers.

Personeel en organisatie

Dagelijks bestuur van de CCR
Het Dagelijks Bestuur bestaat uit 3 mensen: een voorzitter, een 
secretaris en een jongere. Het Dagelijks Bestuur van de CCR heeft 
6 keer vergaderd. Die vergaderingen gaan over zaken die er spelen. 
Het Dagelijks Bestuur kijkt ook wat op de agenda van de CCR-ver-
gadering moet. De Raad van Bestuur is ook bij deze vergaderingen. 

Team
De cliëntenraden hebben recht op ondersteuners. Deze ondersteu-
ners moeten zo onafhankelijk mogelijk zijn. Daarom hebben de 
ondersteuners geen andere functie bij Pluryn. In 2014 kreeg bureau 
Medezeggenschap hulp van een participatiemedewerker en een 
stagiaire sociaal juridische dienstverlening.

 



Uitgebreide versie

Belangrijke zaken in 2014

Aanwezigheid bijeenkomsten
∏  Medezeggenschap organiseerde een politieke middag over de 

verkiezingen voor de gemeenteraad. Medezeggenschap deed de 
organisatie samen met het Zelfregie Centrum en de Adviescom-
missie Jeugd, Maatschappelijke opvang en Gehandicapten (JMG) 
van de gemeente Nijmegen.

∏  Medezeggenschap bezocht 4 keer een innovatiecafé, 4 beleids-
dagen en 1 inspiratiedag.

∏  Medezeggenschap was bij de opening van Living Lab Pluryn.
∏  Medezeggenschap bezocht de nieuwbouw van De Winckelsteegh 

en Jan Pieter Heije.
∏  De lokale raden bezochten een aantal beleidsdagen op de locaties.

Transitie
Er verandert veel in de jeugd- en gehandicaptenzorg. Ook rond 
werk verandert er veel. Die veranderingen heten samen de transitie. 
In 2014 was de voorbereiding op nieuwe wetten: 
∏  van de kern-AWBZ naar de Wet langdurige zorg (Wlz).
∏  van Wet Jeugdzorg en AWBZ naar Wet maatschappelijke onder-

steuning (Wmo).
∏  van een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning 

jonggehandicapten (Wajong) naar de Participatiewet. Ook de 
Wet werk en bijstand (Wwb) en de Wet sociale werkvoorziening 
(WSW) gaan naar de Participatiewet.

Medezeggenschap bezocht 3 bijeenkomsten over de veranderingen 
in de jeugd- en gehandicaptenzorg. De bijeenkomsten waren in 
Nijmegen, Arnhem en Apeldoorn. 

Medezeggenschap leverde een bijdrage aan de WMO DenkTank Nij-
megen. De WMO DenkTank helpt cliëntenraden, burgers, gemeen-
ten en zorgorganisaties met elkaar te overleggen. De leden van de 
DenkTank wisselen goede ideeën en voorbeelden uit. 
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Medezeggenschap dacht mee met Spectrum over de Participatiewet.  
De gesprekken gingen over de gevolgen van de Participatiewet voor 
Wajongers.

Medezeggenschap maakte samen met studenten van de Christe-
lijke Hogeschool Ede een filmpje over de transitie.

Invloed op beleid
In 2014 deed Medezeggenschap actief mee aan beleidsdagen, bij-
eenkomsten voor managers en ontmoetingen met clusterleiders, 
zowel centraal als lokaal.

De CCR dacht na over de eigen structuur. Die structuur moet goed 
aansluiten bij de structuur van Pluryn. De CCR heeft voor het na-
denken 1 vergadering gebruikt. Het ‘Omdenkspel’ heeft de leden 
van de CCR daarbij geholpen. In 2015 gaat de CCR verder met het 
nadenken over een nieuwe structuur. 

PartnerAanpak is een methode om mensen met een verstandelijke 
beperking mee te laten praten over beleid. In 2014 werkten 2 on-
dersteuners mee aan de ontwikkeling van PartnerAanpak.

Medezeggenschap sprak over het cliënttevredenheidsonderzoek 
(CTO). Moet het CTO anoniem of juist niet? Medezeggenschap 
stuurde brieven over die vraag naar de Vereniging Gehandicapten-
zorg Nederland (VGN). 

Regie op Locatie (ROL) geeft cliënten meer invloed op de gang van 
zaken bij een locatie. Een aantal locaties van Pluryn probeert deze 
methode uit. Medezeggenschap volgt de proef. En Medezeggen-
schap doet mee met de evaluatie.

Monique Kavelaars kwam in 2014 in de Raad van Bestuur. Over de 
eerste 100 dagen schreef ze een brief. Medezeggenschap besprak 
die brief met Monique Kavelaars.
 
Medezeggenschap besprak de kaderbrief van Pluryn.
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Betere zorg en begeleiding
Universiteiten en andere organisaties onderzoeken hoe zorg beter 
kan. Medezeggenschap doet mee met een aantal onderzoeken. In 
2014 was Medezeggenschap betrokken bij de volgende onderzoeken:
∏  Ontwikkeling van de Partnermethodiek van de VU Amsterdam
∏  ‘Patiëntveiligheid’ van de RU Nijmegen
∏  ‘Gezond leven’ van de RU Nijmegen
∏  ‘Zorg voor beter’ van Vilans. Dit gaat over e-health.

De zorg op Het Hietveld moet beter van de Inspectie. Medezeggen-
schap houdt in de gaten of dat ook gebeurt.

Medezeggenschap bezocht een bijeenkomst van het Nationaal 
Programma Gehandicapten (NPG). Het NPG ontwikkelt kennis voor 
mensen met een (meervoudige) verstandelijke beperking. Het gaat 
om onderwerpen als gezondheid, gedrag en participatie. Het NPG 
verspreidt die kennis ook.

De CCR heeft een commissie Veiligheid. Deze commissie besteedde 
in 2014 veel tijd aan het project ‘Leven in vrijheid’. Doel is minder 
maatregelen gebruiken die de vrijheid van cliënten beperken. Ook 1 
van de beleidsdagen van Pluryn ging over dit project.

Medezeggenschap leverde een bijdrage aan een bijeenkomst over 
vervoer. Belangrijk punt was de bezuiniging op vervoer voor de 
dagbesteding. Connexxion organiseerde de bijeenkomst. 

Overige zaken
∏  Medezeggenschap ontving de Medezeggenschap van de Harte-

kamp. 
∏  Medezeggenschap deed mee met een Moreel Beraad over Fa-

cebook. Het dilemma was: mag een begeleider vriend zijn met 
een cliënt op Facebook?

∏  Medezeggenschap werd lid van de commissie Ethiek van Pluryn.

Informatie en voorlichting

Alle raden hebben recht op informatie. De raden geven zelf ook 
informatie aan cliënten. Er zijn uitgebreide en eenvoudige versies 
van folders, tijdschriften en nieuwsbrieven. Ook op de website van 
Pluryn is informatie te vinden over Medezeggenschap.

Jaarverslag
Pluryn liet van het jaarverslag 2013 van de Medezeggenschap ook 
een versie in eenvoudige taal maken. Alle cliënten bij Pluryn ont-
vingen dit jaarverslag. 
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Nieuws
Raden kunnen lokaal een eigen nieuwsbrief uitgeven. De CCR 
levert nieuwsberichten in het wekelijkse digitale e-nieuws voor 
cliënten. 

Uitleg over Medezeggenschap
In 2014 heeft Medezeggenschap 4 keer uitleg gegeven aan nieuwe 
medewerkers van Pluryn over Medezeggenschap. Dit was telkens 
tijdens de introductie bijeenkomsten voor nieuwe medewerkers.

Filmpje over geloof
Medezeggenschap liet een filmpje maken over geloof en zingeving 
bij Pluryn. Het filmpje is voor de cliëntenraden. Deze gebruiken het 
filmpje bij de adviezen over geestelijke verzorging. 

Rechten van jongeren
Medezeggenschap organiseerde voorlichting over rechten van 
jongeren. Deze voorlichting was bij 4 jongerenraden van Pluryn. 
In 2014 was het 25 jaar geleden dat de rechten van kinderen zijn 
opgeschreven in een verdrag.

Welke adviezen gaven de raden in 2014?

In de CCR bespreken de leden zaken die te maken hebben met het 
beleid van Pluryn. De CCR overlegt met de Raad van Bestuur en de 
managers van de centrale diensten. De CCR geeft soms zelf advies, 
maar vraagt ook vaak aan de lokale raden wat ze van het alge-
meen beleid vinden. De lokale raden zijn zo direct betrokken bij 
de uitvoering van de plannen. De lokale raden overleggen met de 
managers dienstverlening.
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De CCR gaf in 2014 zowel gevraagde (11) als ongevraagde (2) ad-
viezen. Hieronder staan een aantal adviezen die de CCR gaf. Een 
overzicht van alle adviezen door de CCR en lokale raden vind je in 
de bijlage.

Gevraagde adviezen CCR

Communicatieplan voor verwanten en cliënten (verzwaard advies)
∏  De CCR adviseert de coördinator Medezeggenschap toe te voe-

gen aan het communicatieteam.
∏  Iedere locatie heeft een nieuwsbrief naar verwanten. Medezeg-

genschap kreeg een eigen rubriek in de nieuwsbrieven.  
De nieuwsbrieven verschijnen 4 keer per jaar. 

∏  De informatiemap voor cliënten is vernieuwd.

Visie op maatregelen die de vrijheid beperken (verzwaard advies)
De CCR adviseert positief over de visie van Pluryn over vrijheidsbe-
perkende maatregelen. De CCR vroeg deze visie in eenvoudige taal 
op te schrijven. De CCR wil dat cliënten zo leren welke maatregelen 
de leiding kan nemen om hun vrijheid te beperken. En leren welke 
afspraken bij de maatregelen horen. 

Plan om samen te werken met Kristallis
De CCR adviseert positief over het plan samen te werken met Kris-
tallis. Kristallis is een Nijmeegse school voor voortgezet speciaal 
onderwijs (VSO). Het plan is dat Kristallis een onderdeel wordt van 
Pluryn. De CCR wil wel een financieel onderzoek bij Kristallis.

Kwaliteitshuis: (verzwaard advies)
Er komt een nieuw kwaliteitsbeleid. En een nieuwe directeursfunc-
tie, namelijk directeur Kwaliteit. Die gaat toezien op goede zorgpro-
gramma’s voor cliënten. De CCR adviseert positief. 
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Ongevraagde adviezen CCR

Elektronisch Individueel Plan (EIP) (verzwaard advies)
Bij de invoering van het Elektronisch Individueel Plan (EIP) bleek 
de privacy van cliënten onvoldoende. Te veel mensen kunnen bij 
iemands plan.
∏  De CCR adviseert om een ander autorisatieschema te kiezen.  

Dan kunnen minder mensen bij iemands plan.
∏  De cliëntenraden op de locaties kunnen uitzonderingen maken.  

Dat moet de manager dan vragen. 
∏  Cliënten krijgen een folder met uitleg over EIP en privacy in 

eenvoudige taal.

Vertrouwenspersoon (verzwaard advies)
De CCR adviseert om na 1 januari 2015 op dezelfde manier als in 
2014 met de vertrouwenspersoon door te gaan. De Raad van Bestuur 
neemt dit advies over. Dit blijft zo totdat de gevolgen van de transitie 
en de veranderingen in de wet duidelijk zijn. 

Netwerken en samenwerking

Goudagroep
Raden hebben recht op ondersteuning bij hun netwerkcontacten. 
Ondersteuning op maat was er voor de CCR-voorzitter. Hij nam in 
2014 deel aan de Goudagroep, het landelijke netwerk van CCR-voorzitters. 
Eind 2014 heeft de CCR bedankt voor deelname aan deze groep. 

Commissie van vertrouwenslieden
Medezeggenschap is aangesloten bij de landelijke commissie van 
vertrouwenslieden.

Zorgverzekeraars
Medezeggenschap bezocht bijeenkomsten op de zorgkantoren van 
Achmea en Agis. 

BSZ en Raad op Maat
Het Sociaal Juridisch Servicepunt had contact met de stichting 
Belangenvereniging Sociale Zekerheid in Nijmegen en met Raad op 
Maat te Gouda. 

Scholing en onderzoek

Scholing ondersteuners
De werkbegeleider van het bureau en de coördinator volgden de 
cursus voor werkbegeleiders bij Pluryn. Daardoor mogen zij stagiai-
res en participatiemedewerkers begeleiden. De werkbegeleider 
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is bijgeschoold voor BHV. Ook de participatiemedewerker van de 
gemeente is bijgeschoold voor BHV. 

Scholing van de raden
Alle raden hebben recht op scholing. 

Financiën

Begroting
Alle raden hebben recht op financiële ondersteuning. Dit staat in 
de notitie ‘Faciliteiten Medezeggenschap’ van Pluryn. De notitie 
zegt dat leden van een cliëntenraad recht hebben op een vergoe-
ding van administratieve zaken, vergaderkosten, telefoonkosten, 
reiskosten en overige zaken.

Medezeggenschap heeft een financiële commissie. Medezeggen-
schap heeft ook een eigen begroting. De begroting voor 2015 is 
gebaseerd op de uitgaven van 2014. 

Overzicht begroting 2015 

Salarissen ondersteuners 2,76 fte  5 159.268,-
Reiskosten en studiekosten ondersteuners 5 5.400,-
Vergaderkosten raden: kopieerkosten, porti, telefoonkosten 5 1.600,-
Reiskosten raadsleden 5 16.000,-
Abonnementen, scholing en lidmaatschappen koepels 5 5.300,-
Advieskosten (in 2014 niet gebruikt) 5 1.000,-
PR-kosten raden: jaarverslag, folders,  5 1.000,-
Diversen: etentjes, attenties 5 3.000,-

Totaal  5 192.568,-
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Jaarverslag 2014

Adviezen CCR 
en lokale raden



Adviezen van alle raden

Raad De Hoenderloo Groep (DHG)

Advies/beleidsissue Uitkomst/Terug te zien in beleid

Advies: basisregels DHG De raad adviseert duidelijker op te schrijven wat wel mag en  
wat niet. De raad adviseert ook deze regels te vergelijken met  
die van de school.

Verlichting op het terrein Ongevraagd advies: De raad wil meer verlichting op het terrein.  
35 lantaarnpalen moeten worden vernieuwd.

Advies: benoeming nieuwe manager Positief advies.

Manifest Geloof Ongevraagd advies. Afdeling Behandeling heeft een informatieboekje 
over geloof gemaakt voor jongeren die nieuw zijn bij DHG. 

Pluktuin Er komt een pluktuin bij DHG. Jongeren kunnen er stage lopen en werk-
ervaring opdoen.

Sollicitatiegesprek met nieuwe RVE-
manager DHG

De raad leerde vragen formuleren en een interview afnemen. 
De raad gaf positief advies voor de nieuwe manager.

Veiligheidsbarometer en klimaaton-
derzoek

De raad hield een enquête over veiligheid onder alle jongeren  
van DHG. Samen met de afdeling Beleid.

JWB-bijeenkomst Pactum Lettele De raad bezocht de bijeenkomst van JWB.

Start campagne ‘Uit die Peuk’ ‘Uit die Peuk’ is een campagne tegen roken. De campagne start in 2015 
bij DHG.

JWB-bijeenkomst Oost:  
Social Media

De raad organiseerde de JWB-bijeenkomst Oost over Social Media.  
De bijeenkomst was met de laatste media snufjes.

Jeugddebat Tweede Kamer in  
Den Haag

Een jongere van DHG deed mee met het Jeugddebat in de  
Tweede Kamer.

JWB-bijeenkomst Jarabee Hengelo Onderwerp: herken jij Jeugdzorg? De raad bezoekt de bijeenkomst.

Transitie De raad bezocht een jeugddebat in Utrecht over de transitie.

Bezoek aan TV-Gelderland De raad zag hoe het er bij een tv-zender aan toegaat.
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Raad CCR

Advies/beleidsissue Uitkomst/Terug te zien in beleid

Begroting 2014: 
gewoon adviesrecht

Positief advies: CCR vroeg hoe de Zorgzwaartepakketten (ZZP) zijn opge-
bouwd. De financieel directeur gaf alle leden van alle cliëntenraden een 
cursus ZZP.

Benoeming regiodirecteuren: 
gewoon adviesrecht

Positief advies voor alle benoemingen.

Benoeming 2e bestuurder:
gewoon adviesrecht

Positief advies.

Communicatieplan voor  
verwanten en cliënten: 
verzwaard adviesrecht

CCR adviseert de coördinator Medezeggenschap toe te voegen  
aan het communicatieteam.
Iedere locatie heeft een nieuwsbrief naar verwanten. Medezeggenschap 
kreeg een eigen rubriek in de nieuwsbrieven.  
De nieuwsbrieven verschijnen 4 keer per jaar. 
De informatiemap voor cliënten is vernieuwd.

Verandering bedrijfsvoering: 
gewoon adviesrecht

CCR geeft geen advies. De reden is dat de verandering ver van de cliën-
ten af staat. CCR is wel uitgebreid voorgelicht over de verandering.

Het proces rond adviezen van direc-
teuren naar CCR en LCR.  
En andersom:
verzwaard adviesrecht

Het advies was eind 2014 niet nog klaar.

Structuurwijziging regio Zuid:
gewoon adviesrecht

Het advies was eind 2014 nog niet klaar.
De voorzitters van de lokale cliëntenraden uit regio Zuid denken hier 
over na.

Elektronisch Individueel Plan (EIP):
verzwaard adviesrecht

Bij de invoering van het Elektronisch Individueel Plan (EIP) bleek de 
privacy van cliënten onvoldoende. Te veel mensen kunnen bij iemands 
plan. 
CCR adviseert om een ander autorisatieschema te kiezen. Dan kunnen 
minder mensen bij iemands plan. 
De cliëntenraden op de locaties kunnen uitzonderingen maken. 
Cliënten krijgen een folder waarin dit wordt uitgelegd in eenvoudige 
taal.

Visie op maatregelen die  
de vrijheid beperken:
verzwaard adviesrecht

CCR adviseert positief over de visie van Pluryn over vrijheidsbeperkende 
maatregelen. 
CCR vroeg deze visie in eenvoudige taal op te schrijven. 
CCR wil dat cliënten leren welke maatregelen de leiding kan nemen om 
hun vrijheid te beperken. En leren welke afspraken bij de maatregelen 
horen. 
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Plan om samen te werken  
met Kristallisschool:
gewoon adviesrecht

Positief advies. Het plan is om Kristallis in de toekomst onderdeel van 
Pluryn te maken.
CCR vraagt om financieel onderzoek bij Kristallis. 
Kristallis is een Nijmeegse school voor voortgezet speciaal onderwijs 
(VSO). 

Fusie met REA College:
gewoon adviesrecht

Positief advies.

Kwaliteitshuis:
verzwaard adviesrecht

Positief advies.

Vertrouwenspersoon:
ongevraagd verzwaard adviesrecht

CCR adviseert om na 1 januari 2015 op dezelfde manier als in 2014 met 
de vertrouwenspersoon door te gaan. De Raad van Bestuur neemt dit 
advies over. Dit blijft zo totdat de gevolgen van de transitie en de veran-
deringen in de wet duidelijk zijn. 
De vertrouwenspersoon werkt samen met het Sociaal Juridisch Service-
punt. Hierover zijn afspraken gemaakt. 
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Cliëntenraad Dagbesteding

Advies/beleidsissue Uitkomst/Terug te zien in beleid

Advies: begroting 2014 Positief advies. De raad stelde veel vragen over de begroting en kreeg 
antwoorden.

Nieuwsbrief De raad maakt voor de achterban een nieuwsbrief over vervoer.

Pluryn Leert De raad geeft adviezen om ‘Pluryn Leert’ te promoten.

Gedragscode Presentatie van de gedragscode aan alle chauffeurs die cliënten bij 
Pluryn rijden.

Bindingsdag regio Nijmegen 1 raadslid deed mee met de Bindingsdag. Op de Bindingsdag kunnen 
raadsleden contact maken met raadsleden van andere instellingen. 

Advies: Cliënttevredenheids-onder-
zoek (CTO) door LSR

Positief advies. LSR is een landelijk steunpunt voor Medezeggenschap.

Kompassie workshops voor perso-
neel RVE dagbesteding

2 leden van de raad deden mee met de workshop. Resultaat: verder 
kijken hoe personeel van de dagbesteding op een goede manier kan 
samenwerken met cliënten. 

Cursus Zorgzwaartepakketten (ZZP) Leden van de raad namen deel aan de cursus ZZP voor raadsleden.

Advies: samenwerking RIBW  
bij JaDoen in Druten

Positief advies: met als aandachtspunten dat cliënten zich veilig moeten 
voelen. En dat cliënten vrijwillig mee doen.

Advies: samenvoegen DVD Nijme-
gen en het NAH-centrum in nieuwe 
locatie.

Positief advies. Keuze lijkt logisch. Gemeenten worden steeds meer 
verantwoordelijk voor de dagbesteding in de zorg.

Veranderingen in de zorg De raad besprak iedere vergadering wat er verandert in de zorg.  
En wat de gevolgen zijn voor de dagbesteding bij Pluryn. 

Advies: projectplan vervoer Positief advies. De raad vindt het goed dat gekeken wordt of het ver-
voer effectiever en daardoor goedkoper kan. Het niveau moet wel gelijk 
blijven.

Advies: zomersluiting bureau Mede-
zeggenschap

Positief advies. Er is 1 werkbegeleider bij bureau Medezeggenschap. 
Daarom lijkt het logisch om het bureau in de zomer 2 weken te sluiten.

Advies: sluiting vrijdagen JaDoen Positief advies: JaDoen moet rendabeler worden. Door op vrijdag te 
sluiten worden de andere dagen beter gevuld. Dit vergroot de kans dat 
JaDoen open blijft.

Advies: pilot vrijwilligers betrekken 
bij vervoer

Positief advies om de proef met vrijwilligers te starten.
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Advies: cliënt-tevredenheidsonder-
zoek (CTO)

Positief advies.

Meedenken CTO vragen De raad sprak met LSR over het verloop van het CTO.  
En over de vragen.

Doelgroepen JaDoen Druten De raad vraagt aan cliënten en de clusterleider hoe de ervaringen in de 
praktijk zijn met 2 verschillende doelgroepen in 1 gebouw.

Stadscongres ‘Anders denken, sa-
men doen’

Raadsleden namen deel aan het congres van en door cliënten.

Kennismaking  
beleidsmedewerker transitie 

De raad maakt kennis met de medewerker. En de raad leert wat de 
taken van de beleidsmedewerker zijn.

WMO DenkTank 2 leden van de raad zitten in de WMO DenkTank. Zij vertellen de rest 
van de raad wat er gebeurt bij de WMO DenkTank. 

Advies: vervoer door vrijwilligers Positief advies. De raad vraagt erop te letten dat de kwaliteit van het 
vervoer gelijk blijft.

Vergaderen met Raad  
Groesbeekse Tehuizen

Raad Dagbesteding en Raad Groesbeekse Tehuizen krijgen samen voor-
lichting over wijzigingen in zorg en vervoer.

Advies: opzeggen huur  
pand Coffyn

Positief advies.
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Raad Werkenrode Volwassenen

Advies/beleidsissue Uitkomst/Terug te zien in beleid

Advies: begroting 2014 Positief advies. De raad stelde vragen aan de manager over de begro-
ting. De raad is tevreden met de antwoorden. 

Bindingsdag regio Nijmegen De raad was op de Bindingsdag. Op de Bindingsdag kunnen raadsleden 
contact maken met raadsleden van andere instellingen.

Cursus Zorgzwaartepakketten (ZZP) Leden van de raad namen deel aan de cursus ZZP voor raadsleden.

Veranderingen zorg De manager vertelde de raad wat er verandert in de zorg. De manager 
vertelde ook wat de gevolgen zijn voor Werkenrode volwassenen.

Wijziging clusterleider locatie Meerlo Positief advies: de wijziging van de clusterleider heeft geen directe 
gevolgen voor de cliënten. 

Gedragscode De raad besprak de gedragscode. Theorie en praktijk zijn anders. De 
raad vertelde de managers dat de begeleiding op de groepen de afspra-
ken niet goed kent.

Presentatie gedragscode Presentatie van de gedragscode aan alle chauffeurs die cliënten bij Plu-
ryn rijden. Een raadslid was een van de presentatoren.

Verbeterbord De manager vertelde wat op het verbeterbord staat en komt te staan. 
De raad weet nu aan welke verbeteringen wordt gewerkt.

Verwachtingen van clusterleiders De raad sprak met clusterleiders over persoonlijke verzorging en zelfre-
gie. Beide partijen leerden van elkaar.

Advies: Ola Kala (ouderinitiatief) Positief advies over start van de samenwerking.

Advies: clusterleider wijziging woon-
vorm Nijmegen

Positief advies. De raad vindt het positief dat clusterleiders zo veel mo-
gelijk in hetzelfde gebied werken. De raad gaf als tip bewoners goed uit 
te leggen dat dit de reden is van de wijziging.

Advies: aanstellen projectleider 
NAH+ 

Positief advies. De raad vindt het positief dat er extra aandacht komt 
voor deze specifieke doelgroep.

Advies: projectplan vervoer Positief advies. De raad vindt het goed dat gekeken wordt of het ver-
voer effectiever en daardoor goedkoper kan. Het niveau moet wel gelijk 
blijven.

Cliënttevredenheidsonderzoek (CTO) De raad liet duidelijk weten dat de privacy niet goed was geregeld bij 
de nieuwe plannen voor het CTO. Het CTO wordt daarom op de ‘oude 
manier’ afgenomen. 
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CTO inhoud De raad besprak de vragen van het CTO. De raad stelde ook enkele ver-
andering voor. Een aantal vragen zijn veranderd.

Advies: CTO Positief advies na veranderingen. Als cliënten zich niet goed kunnen 
uiten, moeten verwanten bij het CTO betrokken worden. Het CTO moet 
in eenvoudige taal zijn opgeschreven. En de raad wil actief betrokken 
blijven bij het CTO.

Woonvorm Malden personeel De raad merkt dat er nu beter wordt gekeken welke cliënt bij welke PB-
er past en andersom. Begeleiding drinkt weer koffie samen met bewo-
ners.

Woonvorm Malden gebouw De raad drong aan op meer comfort. De woonvorm kreeg een open, 
frisse, meer sfeervolle uitstraling.

Woonvorm Malden onvrede bewo-
ners

De raad besprak de sfeer bij Woonvorm Malden iedere maand.  
En een onafhankelijke medewerker sprak met elke bewoner.  
Deze gesprekken leidden tot aandachtspunten en acties.  
De resultaten zijn positief.

Advies: verlengen contract tijdelijke 
manager

Positief advies.

Advies: autorisatie Elektronisch 
Individueel Plan (EIP)

Positief advies. De raad stemt in met uitzonderingen op het autorisatie-
schema dat binnen Pluryn is afgesproken:
Medewerkers die op 2 locaties werken, krijgen een autorisatie  
voor beide locaties. 
Medewerkers in de meldkamer krijgen meer autorisaties.  
De raad vindt dat goed vanwege de veiligheid.
De raad vraagt te regelen dat secretaresses privé rapportages niet kun-
nen bekijken.

Woonvorm Wijchen: nieuwbouw of 
renoveren?

De raad vond de beslissing tussen renoveren of nieuwbouw van woon-
vorm Wijchen veel te lang duren. De raad zette daarom op een rij wat 
er in 18 maanden allemaal over is gezegd. De raad wilde duidelijkheid 
voor cliënten. In december is die duidelijkheid gekomen. Er komt nieuw-
bouw.

Alleen in woning Mogen cliënten zonder begeleiding in een woning van Pluryn zijn? De 
raad stelde deze vraag aan het Sociaal Juridisch Servicepunt van bureau 
Medezeggenschap. De raad stuurde het antwoord naar de clusterlei-
ders.

Bezoek aan woonvorm Pilmus De raad wil ook woonvorm Pilmus goed vertegenwoordigen. De raad be-
zocht daarom Pilmus. De raad stuurde het verslag van het bezoek naar 
alle contactpersonen van Pilmus.
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Ongevraagd advies: vaste contrac-
ten

Pluryn geeft geen vaste contracten meer. De raad vindt dit niet goed 
voor cliënten die intensieve zorg nodig hebben. De raad vroeg mede-
werkers voor deze doelgroep wel vaste contracten te geven.

Advies: jaarplan 2015 Positief advies: de cliënt in de regie is een actief thema. 

Advies: begroting 2015 Positief advies. 

Advies: beëindiging samenwerking 
met Syndion (Hannah Tiel)

Positief advies: er verandert niets voor cliënten.

Speerpunt voor jaarplan 2015 De raad noemt als speerpunt cliënten in een rol brengen waarin ze 
waardering krijgen. Daar hoort een andere naam voor ‘woonvorm’ bij. 
Cliënten willen graag gewoon burgers zijn, ondanks dat ze zorg nodig 
hebben.

Cliëntenraad De Winckelsteegh

Advies/beleidsissue Uitkomst/Terug te zien in beleid

Advies: jaarplan 2014 Positief advies. De raad is blij met de ambitieuze doelen.

Kompassie De raad deed mee aan de Workshop Kompassie. Resultaat: medewer-
kers moeten er meer zijn voor cliënten. Medewerkers moeten cliënten 
ook beter informeren over de toekomst van De Winckelsteegh. Kom-
passie zorgt voor verbeteracties op het niveau waar medewerkers en 
cliënten invloed hebben. Medewerkers en cliënten krijgen zo meer 
verantwoordelijkheid.

Open deur woongroep De raad vroeg wanneer de deur op een woongroep wel of niet open 
mag. De afspraken zijn nu duidelijker.

Visie Vakmanschap Vertrouwen Het project Visie Vakmanschap Vertrouwen (VVV) verbetert de kwaliteit 
van leven voor cliënten. De raad wordt op de hoogte gehouden over het 
project.

Advies: cliënt Tevredenheidsonder-
zoek onderzoek (CTO) door LSR

Positief advies.

Meldkamer Raadsleden bezochten de meldkamer ’s nachts. Ze zagen hoe het daar 
werkt.

Open dag en officiële opening De voorzitter van de raad sprak tijdens de opening van de nieuwbouw 
de gasten toe. Net als de manager. De raad had ook een informatie-
stand tijdens de opening. De raad wierf daar nieuwe raadsleden.

Advies: projectplan vervoer Positief advies.
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Tijdelijke locatie voor dagbesteding 
De Parel

De raad bezocht de tijdelijk locatie voor dagbesteding De Parel en 
stelde vragen aan de manager. Resultaat: er gaan minder cliënten naar 
deze locatie.

Advies: ondernemingsplan Stichting 
Cap

Positief advies. De raad vindt het een goed plan.

Werkgroep Vrijheidsbeperkende 
maatregelen

De werkgroep wil dat medewerkers minder vaak maatregelen gebruiken 
die de vrijheid van cliënten beperken. Voor de raad zit 1 persoon in de 
werkgroep.

Oprichten Jolraad Dagactiviteitencentrum De Jol heeft een eigen cliëntenraad gekregen.

Advies: autorisatie Elektronisch Indi-
vidueel Plan (EIP)

Positief advies. De raad stemt in met uitzonderingen op het autorisatie-
schema dat binnen Pluryn is afgesproken.

Beheer financiën van cliënten De raad is geïnformeerd over een andere manier om de financiën van 
cliënten te beheren. Die werkwijze moet een beter overzicht geven van 
financiën. En de werkwijze kost minder tijd.

Verwachtingen van clusterleiders De raad sprak met clusterleiders over verzorging en veiligheid. De raad 
vroeg de achterban wat belangrijk is. De achterban vindt structuur, 
persoonlijke aandacht en gezelligheid het belangrijkst. Die onderwerpen 
krijgen nu extra aandacht in de dagelijkse praktijk op de groepen.

Nieuwbouw De raad wordt goed geïnformeerd over de komende nieuwbouw. De 
raad mag ook meedenken en meepraten.
1 raadslid praat mee tijdens het gebruikersoverleg.

CCR op bezoek De leden van de CCR bezochten De Winckelsteegh. De CCR is nu beter 
op de hoogte van de doelgroepen en locatie.

Project update Rapport Kompassie De raad is steeds geïnformeerd over het project.

Wet WLZ De raad is geïnformeerd over de verandering van AWBZ naar WLZ. 

Top aanbod; 1x per 2 weken aan-
bod van manege en 1x per 2 weken 
aanbod van beweging. 

Raad meegenomen in deze verandering om vorm te geven om dit aan-
bod te behouden.

Speerpunt voor jaarplan 2015 De raad noemt als speerpunt voor jaarplan 2015: meer aandacht voor 
sfeer en meer activiteiten. Ook ouders en verwanten krijgen een uitno-
diging mee te denken en mee te doen. 
Personeel, verwanten en vrijwilligers kunnen iets leuks doen met of 
voor bewoners. Denk aan samen thee drinken, iets bakken voor de 
fijne geur, naar het bos gaan, ‘gek doen’, muziek maken, samen knut-
selen en zo door. 
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Raad Werkenrode Jongeren

Advies/beleidsissue Uitkomst/Terug te zien in beleid

Advies: begroting 2014 Positief advies.

Advies: ZMOLK'ers Positief advies voor komst groep ZMOLK'ers op het terrein. De raad wil 
wel dat een andere raad die cliënten vertegenwoordigt. 
ZMOLK is een afkorting voor Zeer Moeilijk Opvoedbare en Lerende Kin-
deren.

Advies: autorisatie Elektronisch 
Individueel Plan (EIP)

Positief advies voor een proef waarbij meer begeleiders een EIP mogen 
bekijken. Ook de nachtdienst mag in het EIP kijken.

Voeding De raad hield een enquête onder de achterban over voeding. Uitkomst:
Het eten krijgt een laag cijfer.
Het eten is regelmatig te weinig.
Het eten is niet gevarieerd genoeg.
Ongevraagd advies: deze uitkomsten op de groepen bespreken.

Scholing Leden van de raad namen deel aan de cursus Zorgzwaartepaketten 
(ZZP) voor raadsleden.

Politiek De raad was bij een politiek debat in Nijmegen voor mensen met  
een beperking.

CEO Positief advies om een CEO te houden. De raad dacht mee over de vra-
gen. De raad ondertekende ook de brief bij het CEO.

Nieuwsbrieven De raad wil meer communicatie naar verwanten. Er komen ook nieuws-
brieven vanuit woongroepen en locaties voor dagactiviteiten. 

Advies: slaaponderzoek Positief advies. De raad vindt het een interessant en zinnig onderzoek.

Waarneming-vervanging tijdens 
afwezigheid

De raad stelde vragen over waarneming en vervanging. Daardoor is er 
nu meer duidelijkheid:
Duurt de afwezigheid minder dan 4 weken? Dan komt er een waarne-
mer uit het team.
Duurt de afwezigheid langer dan 4 weken? Dan komt er een vervanger.
Verwanten krijgen een melding als iemand lang ziek is. Als iemand kort 
ziek is, krijgen de verwanten geen melding.
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Huisregels De raad wil dat cliënten meer betrokken worden bij de huisregels. De 
raad maakte samen met de clusterleider een opzet voor groepsavonden 
over huisregels:
Zijn de huisregels Werkenrode Jongeren bij iedereen bekend?
Met welke regels is men het eens of oneens? En waarom?
Welke inspraak hebben jongeren op de regels?
Worden de groepsregels met elkaar besproken?
De huisregels waren ook een onderwerp in het CTO.  
En de bespreking van huisregels staat in het verbeterplan.

Speerpunt voor jaarplan 2015 De raad vraagt aandacht voor groepsoverleggen.  
Worden deze bij alle groepen gehouden?

Project Change Your Mindset De raad kreeg informatie over het project Change Your Mindset.  
De raad gaf reacties.

Advies: Cliënt-tevredenheidsonder-
zoek (CTO)

Positief advies. LSR mag het CTO doen. De raad wil dat  
cliënten anoniem kunnen meedoen. De raad sprak hierover  
met LSR en met VGN.
LSR is een Landelijk Steunpunt voor Medezeggenschap.
VGN is de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland.

Advies: Projectplan vervoer De CCR gaf advies voor het projectplan vervoer, want meerdere raden 
hebben hier mee te maken. 

Topdowndag De raad was bij de Topdowndag.

Advies: nieuwe clusterleider Positief advies. De raad gaf tips aan de nieuwe clusterleider.

Wifi en internet De raad vroeg opnieuw aandacht voor de internetverbindingen  
en wifi. Deze vallen vaak uit.

Energiebesparing De raad wil in 2015 meer aandacht voor besparen van energie.

Kinderrechtenverdrag 25 jaar De raad organiseerde een avond over de rechten van kinderen. Samen 
met het Sociaal Juridisch Servicepunt. 
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Raad Kemnade

Advies/beleidsissue Uitkomst/Terug te zien in beleid

Werkafspraken De raad paste een brief aan voor cliënten over werkafspraken. 

Voedingscommissie De commissie voor voeding is gestart. De commissie is er gekomen op 
advies van de CCR.

Advies: begroting 2014 Positief advies. De manager gaf eerst antwoorden op vragen van de 
raad over de begroting.

Advies: voedingsprijs Positief advies. De raad vindt dat je voor het budget goede maaltijden 
kunt kopen.

Speerpunt raad: terugdringen mid-
delen en maatregelen

De raad gaf opdracht voor een enquête over middelen en maatregelen. 
De raad wilde de mening van cliënten weten.
De raad maakte de enquête.
Ondersteuners gingen langs de groepen om de enquête  
individueel af te nemen.
De raad besprak de resultaten.
De resultaten worden binnen heel Kemnade besproken.
De resultaten komen in het project ‘Leven in vrijheid’.

Zorgzwaartepaketten (ZZP) Leden van de raad namen deel aan de cursus Zorgzwaartepaketten 
(ZZP) voor raadsleden.

Voorlichting brandveiligheid De raad drong aan op voorlichting over brandveiligheid bij iedere groep. 
Zodat cliënten weten wat ze moeten doen als er brand is.

Groen scoren bij dagbesteding Door betere uitleg over hoe de verschillen in de cliënten en hoe ze in el-
kaar zitten, is het duidelijker voor cliënten dat hierin per cliënt verschil 
kan zitten.

Verzoek filmopnames competentie-
gericht werken

De raad vindt het goed dat er een film wordt opgenomen over compe-
tentiegericht werken. Personeel kan leren van zo’n film.  
Daar profiteren cliënten weer van. 

Aantrekkelijker programma in de 
zomer

De raad stelde voor bij de groepen ideeën voor de zomer te verzame-
len. Elke cliënt kreeg een brief om mee te denken.  
Het resultaat was een leuk zomerprogramma.

Advies: nieuwe clusterleider Positief advies. 

Voortraject voor het advies terug-
dringen vrijheidsbeperkende maat-
regelen.

De raad werd betrokken in het traject om minder maatregelen te ne-
men die de vrijheid van cliënten beperken. De raad gaf tips en adviezen 
die worden gebruikt.
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Advies: kandidaat manager Kem-
nade

Positief advies: de kandidaat is geschikt en komt aardig, vriendelijk en 
duidelijk over. De kandidaat heeft ook de juiste kennis.

Advies: schade door cliënten Positief advies: iedereen moet zich veilig voelen en de schade moet 
beperkt blijven. Aandachtspunt: goede voorlichting voor het personeel, 
zodat ze één lijn trekken.

Advies: projectplan vervoer Positief advies. De raad vindt het goed dat gekeken wordt of het ver-
voer effectiever en daardoor goedkoper kan. Het niveau moet wel gelijk 
blijven.

Minder vrijheidsbeperkende maat-
regelen

Het separeergebouw op Kemnade is gesloten.

Advies: clusterleider Positief advies.

Voorlichting door IrisZorg De voorlichting van IrisZorg moet ervoor zorgen dat cliënten minder 
middelen gaan gebruiken. 

Vervoer De raad wil dat iedereen evenveel mogelijkheden heeft de busjes en 
auto’s van Kemnade te gebruiken. Daarom is er nu een intekensysteem 
en een rooster met vaste avonden. 

Vernielingen De raad keek welke maatregelen helpen om minder vernielingen  
te krijgen.

Internetproblemen De raad bracht de problemen met het internet regelmatig onder de 
aandacht bij het management. Het management probeert de problemen 
op te lossen.

Nieuwe afspraken over werk De raad besprak de nieuwe afspraken over werk. De leden gaven ad-
vies en vertelden hun ervaringen uit de praktijk. Hierdoor zijn er afspra-
ken bijgekomen. Een aantal andere afspraken is beter opgeschreven.

Speerpunt voor jaarplan 2015 De raad wil minder fysiek geweld tussen cliënten onderling.
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Raad Groesbeekse Tehuizen

Advies/beleidsissue Uitkomst/Terug te zien in beleid

Advies: jaarplan 2014 Positief advies.

Advies: cliënt ambassadeurs Positief advies. De raad vindt cliënten als ambassadeurs een  
goed idee. 

Advies: ‘Voice of Groesbeek’, sa-
menwerking met Vrije Universiteit 
Amsterdam

Positief advies.

Begroting 2014 2 raadsleden verdiepen zich in de begroting en stellen vragen. 

Zorgzwaartepakketten (ZZP) De raad besprak een hulpmiddel voor ZZP. Dit hulpmiddel geeft beter 
zicht op uren speciaal voor een cliënt en andere uren.

Advies: niet verlengen lease con-
tracten bussen GBT (sociaal ver-
voer)

Positief advies. In een plan staan goede alternatieven.

Advies: ontspanningsgeld De raad onderzoekt of het ontspanningsgeld wel gebruikt wordt in de 
groepen. Niet overal blijkt dat het geval te zijn. De raad maakt in alle 
groepen bekend dat er per groep geld is voor ontspanning.

Verbeterbord De beleidsmedewerkers van de manager vertelden wat op het verbeter-
bord staat. De raad dacht mee over de processen. Afgesproken acties 
komen duidelijk op het bord.

Advies: locatie Helling/Muntberg Positief advies:
De raad wil dat cliënten hun wensen voor wonen kunnen aangeven. De 
manager moet die wensen met cliënten en verwanten bespreken.
De raad wil een duidelijk plan voor de communicatie. 
De raad wil dat de manager op tijd overlegt met de buurt.

Advies: stoppen met geestelijke 
verzorging intern 

Positief advies. Aandachtspunt: aandacht voor de wensen van cliënten 
die gebruik maken van interne geestelijke verzorging.  
Er moet een overzicht komen waar deze cliënten terecht kunnen.

Advies: facilitair Positief advies: kijken wat cliënten zelf (aan)kunnen. De raad wil dat de 
kwaliteit aan de norm blijft voldoen. Daarover moeten duidelijke afspra-
ken gemaakt worden.

Project Vilans Minder maatregelen die de vrijheid beperken. 

Advies: Cliënttevredenheids-onder-
zoek (CTO)

Positief advies: interviewer moet een onafhankelijk persoon zijn.
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Evaluatie verwantendag Resultaat: 
1x per jaar verwantendag.
1 centraal onderwerp om met elkaar te bespreken.
1x per jaar verwantenbijeenkomst op clusterniveau.

Advies: Elektronisch Individueel 
Plan (EIP)

Ongevraagd advies: over privacy. 
De manager geeft het advies door aan het directieteam. Het lid van de 
CCR geeft het advies door aan de CCR.

Projectplan vervoer De manager gaf een toelichting. Er is nu duidelijkheid over:
de planning van ritten;
de behoefte aan vervoer;
eigen vervoer van Pluryn.
De raad kan pas advies geven als het projectplan klaar is.

Advies: schoonmaken kamer De raad adviseert cliënten te helpen hun kamer schoon te maken. Het 
management neemt dit advies over.
‘Pluryn leert’ gaat cliënten ‘leren schoonmaken’. Met begeleiders  
en cliënten worden afspraken en richtlijnen gemaakt.

Project leefstijl Cliënten bewegen te weinig en eten te veel. Begeleiders moeten daar 
bewuster mee omgaan. Het onderwerp staat op de verbeterborden.

Vergaderingen van de huiskamers De vergaderingen van de huiskamers vinden niet consequent plaats. Dit 
staat nu als speerpunt in het jaarplan.

Nieuwsbrieven van clusters of 
teams

Ongevraagd advies: de raad wil nieuwsbrieven uit clusters of teams. De 
manager en clusterleiders zorgen daarvoor.

Advies: autorisatie Elektronisch 
Individueel Plan (EIP)

Positief advies. De raad stemt in met uitzonderingen op het autorisatie-
schema dat binnen Pluryn is afgesproken.

Competenties begeleiders Cliënten en verwanten doen mee aan de paneldiscussies over compe-
tenties die begeleiders nodig hebben. Hun reacties worden meegeno-
men in de ontwikkeling van het beleid. De verwanten en cliënten lever-
den beide een top 3 van competenties die een begeleider moet hebben.

CCR leden Er komt een tweede verwant en een cliënt van GBT in de CCR.

Moreel beraad De raad deed mee met het moreel beraad. Vraag was: kan een bege-
leider met een cliënt vriend op Facebook zijn? Cliënten en verwanten 
vinden van niet.

Advies: zelf koken ouderenzorg Positief advies.

Speerpunt jaarplan 2015 De raad noemt als speerpunt: het rookbeleid.

Advies: structuur wijziging Positief advies.
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Raad De Beele

Advies/beleidsissue Uitkomst/Terug te zien in beleid

Advies: begroting 2014 Positief advies. 

Advies: onderzoek beleving  
van veiligheid 

De beleving van veiligheid door cliënten is onderzocht nadat de slaap-
diensten zijn afgeschaft en de meldkamer is ingevoerd.
Positief advies over 0-meting.
Positief advies over inzetten van meldkamer. Met:
Evaluatie.
Goed geregeld mentorschap als dagdiensten er langere tijd  
niet zijn.

Bemiddelingscommissies De raad wil dat jongeren beter worden geïnformeerd over de bemid-
delingscommissies. Zodat de jongeren beter weten hoe ze een klacht 
kunnen indienen.

Maatregelen die de vrijheid beper-
ken

Door de afschaffing van de nachtdiensten zijn er minder maatregelen 
nodig die de vrijheid van jongeren beperken. 
De raad doet mee met de werkgroep ‘Leven in vrijheid’.
De raad heeft vrijheidsbeperking gekozen als speerpunt voor 2015.

Betrokkenheid van ouders Ongevraagd advies: 
Ouders eerder betrekken bij opzet zorgplan.
Ouders vaker uitnodigen op groepen, bijvoorbeeld  
bij kerstvieringen.

Advies: autorisatie Elektronisch 
Individueel Plan (EIP)

Positief advies. De raad stemt in met uitzonderingen op  
het autorisatieschema dat binnen Pluryn is afgesproken.
Er komt een proef met Quli.
Met Quli kunnen jongeren zelf aangeven wie hun gegevens mag bekij-
ken en wie niet. Ook kunnen ze in contact komen met cliënten, verzor-
gers en zorgverleners als ze een vraag hebben of hulp nodig hebben.

Cliënttevredenheidsonderzoek De raad heeft het CTO besproken en de verbeterpunten doorgenomen 
met de manager.

Vernieuwde SOVA-training Positief advies: met allerlei praktische tips van de raad.

Training voor jongeren met ouders 
met psychische beperkingen

3 raadsleden denken mee over de opzet van de training.

Advies: onderzoek naar alcohol  
en middelen onder jongeren

Positief advies: de raad geeft als tip een beloning te geven.  
Dat is niet gelukt. 

Te hardhandige aanpak  
van jongeren

Jongeren horen voortaan of hun klacht is behandeld. 
Op 2 oktober was er een bijeenkomst over fysiek ingrijpen.
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Advies: sluiting keuken Positief verzwaard advies: het koken op de groepen gaat goed.  
De raad adviseert een kookapp te gebruiken.

Deelname aan vechtsporten Ongevraagd advies: vertel cliënten dat per persoon wordt bekeken  
of iemand een vechtsport mag doen. Zeg niet dat een vechtsport nooit 
kan.
Het management heeft het advies van de raad overgenomen.

Eigen bijdrage ouders De manager stelde voor dat ouders 5 90,- in plaats van 5 65,- moeten 
betalen. De jongeren in de raad wilden niet adviseren dat hun ouders 
meer geld moeten betalen. Dat zou een conflict betekenen in hun loy-
aliteit tussen De Beele en hun ouders. De manager trok de adviesaan-
vraag daarom in. 

Benoeming manager Er is zonder advies van de raad een nieuwe manager benoemd.
Ongevraagd advies: de raad voortaan advies vragen bij benoemingen.
De raad adviseert positief over de benoeming van de manager.

Advies: vervanging van  
busjes door 6 auto’s

Positief advies.

Kinderrechtenverdrag 25 jaar De raad werkte mee aan een filmpje over de rechten van jongeren bij 
Pluryn. En de raad organiseerde een bijeenkomst over de rechten van 
kinderen.

Advies: plan van aanpak transitie Positief advies over opening Klarenbeek, met kamertraining. De raad 
bezocht Klarenbeek. De raad adviseerde Klarenbeek een nieuwe naam 
te geven.

Bezuinigen op energie De raad wilde overal energiemeters met een wedstrijd welke groep het 
minste energie gebruikt. 
De meters zijn geplaatst. 

Clusterleiders minder op  
de groepen

Ongevraagd advies: clusterleiders moeten aan groepen uitleggen 
waarom ze zoveel weg zijn. Bijvoorbeeld als ze moeten overleggen met 
gemeenten. Of als ze veel administratie hebben.

Wifi De raad vraagt om Wifi in de 3e fase.

Leefstijl In 2015 is er in alle groepen aandacht voor een gezonde leefstijl.
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Raad Jan Pieter Heije

Advies/beleidsissue Uitkomst/Terug te zien in beleid

Advies: begroting 2014 Positief advies. 

Veiligheid Veiligheid was een speerpunt van de raad.

De raad sprak over te hard rijden op het terrein met scooters en busjes. 
Ongevraagde adviezen:
Leg drempels op het terrein om verkeer te remmen.
Plaats bloembakken met stevige planten.
Laat jongeren helpen bij de verzorging van planten. 
Plaats een duidelijk kilometerbord of een kinderspeelbord.

De raad sprak ook over pesten op het terrein. Adviezen:
Plaats een bord met omgangsregels.
Bespreek toezicht, respect en goede omgangsregels regelmatig  
in de groeps- en teamvergaderingen.
Laat jongeren niet zelf de problemen met pesten oplossen.  
Dat is een taak van de begeleiders.
Vertel jongeren dat ze de groepsleiding moeten inschakelen  
als ze zelf gepest worden of als ze merken dat iemand anders gepest 
wordt.
De manager gebruikte deze adviezen voor een plan om pesten tegen te 
gaan.

Andere veiligheidspunten waarover de raad sprak:
De lijn van het voetbalveld is te glad.
De verlichting was stuk. Dankzij de raad is dit gemaakt.
Er ligt te veel afval op het terrein. 

Onderzoek kinderen van ouders  
met psychiatrische problemen 
(KOPP)

De raad stemt in met een onderzoek. 

Zorgzwaartepaketten (ZZP) Leden van de raad namen deel aan de cursus Zorgzwaartepaketten 
(ZZP) voor raadsleden.

Bereikbaarheid vertrouwenspersoon Het telefoonnummer van de vertrouwenspersoon staat in de nieuwe 
informatiemap.
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Advies: commissie  
Gezonde Leefstijl

Positief advies voor een werkgroep die nadenkt over voeding, roken en 
bewegen. 5 leden van de cliëntenraad komen in de werkgroep.

Adviezen van de raad:
Jongeren stimuleren en begeleiden gezond te leven. Er dus niet alleen 
over praten.
Er moeten ook leuke activiteiten voor meisjes worden bedacht. Bijvoor-
beeld sportactiviteiten.
Maak gebruik van de gymzaal of sporthal. 
Kijk of het mogelijk is om bij andere organisaties aan te sluiten. Bijvoor-
beeld voor activiteiten buiten. 
Geef niet alleen de begeleiders, maar ook de jongeren voorlichting en 
scholing over gezond leven. Vertel de jongeren wat er in de  
wet staat. 
Kijk of jongeren de voorlichting zelf kunnen geven.  
Dus voorlichting ‘voor en door jongeren’.
Kijk hoe jongeren ongedwongen contact kunnen hebben met begelei-
ders. Dat gebeurde vaak door samen te roken. Maar dat mag niet meer.
Leer jongeren om elkaar complimenten te geven als ze wel bewegen, 
niet roken of gezond eten. Dat is beter dan alleen negatief te zijn over 
te weinig bewegen, roken of ongezond eten. 
Zorg voor genoeg geld om het plan tot een succes te maken.
Betrek waar mogelijk ook ouders en familie bij de uitvoering van het 
plan ‘Gezonde Leefstijl’.
Een moeder kookte op een groep om te laten zien hoe je zelf gezond 
kan koken.

Nieuw gebouw De raad was op 11 juli bij de opening van het nieuwe gebouw.

App voor Medezeggenschap De raad besprak de App voor Medezeggenschap. De raad wil meer met 
beamer en laptop werken.

Onderzoek zorgplan van cliënten Zorgbelang Gelderland voerde een onderzoek uit naar het zorgplan van 
cliënten. Ze bekeken dossiers en hielden interviews.
De raad besprak de verbeterpunten met Zorgbelang Gelderland.
De manager maakte een plan om de zorgplannen te verbeteren.

Temperatuur douchewater De raad hield een enquête over de temperatuur van het douchewater.

App over internet Studenten ontwikkelden een App hoe je moet omgaan met internet. De 
App is speciaal voor jongeren en medewerkers.

Quli In 2 groepen was een proef met Quli. Jongeren kunnen in contact ko-
men met cliënten, verzorgers en zorgverleners als ze een vraag hebben 
of hulp nodig hebben. 
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Tijd die groepsleiders besteden aan 
jongeren

De raad hoorde dat er veel tijd verloren gaat met het maken van rap-
porten. De raad sprak hierover met de manager.

Kinderrechtenverdrag 25 jaar Het Sociaal Juridisch Servicepunt van bureau Medezeggenschap gaf uit-
leg over het verdrag waarin de rechten van kinderen zijn opgeschreven.
Jongeren van Jan Pieter Heije werkten mee aan een filmpje over rechten 
van jongeren bij Pluryn. 

Advies: verhuizing groep Joubert-
straat naar Heijenoordseweg Arn-
hem

Positief advies. Adviezen van de raad: 
Maak een stappenplan, zodat iedere jongere weet wanneer,  
wie, wat en hoe.
Zorg dat de begeleiding helpt met het inrichten van de nieuwe kamer, 
zodat die nieuwe kamer een persoonlijk plekje wordt.
Voor de jongeren is de verhuizing een grote verandering.  
De begeleiders moeten jongeren helpen zich veilig te voelen op  
de nieuwe woonplek.

Bijeenkomst van de LSR over Mede-
zeggenschap

Een verwant is naar de bijeenkomst over Medezeggenschap geweest. 

‘Leven in vrijheid’ De manager informeerde de raad over het project ‘Leven in vrijheid’.

Brandalarm Het brandalarm gaat vaak af door deodorant uit spuitbussen.  
De manager kijkt of het alarm anders afgesteld kan worden.



Adviezen van alle raden

Raad Het Hietveld

Advies/beleidsissue Uitkomst/Terug te zien in beleid

Begroting 2014 De raad ontving informatie over de verandering in de begroting.

Advies: dagbesteding 10 dagdelen 
in plaats van 9

Positief advies. De raad stelde veel vragen over de dagbesteding. 
2 voorbeelden:
Waarom zijn er vaak andere medewerkers?
Hoe moet de vakantiekaart gebruikt worden?

Plan van aanpak vervoer dagbeste-
ding

Er is flink bezuinigd op het vervoer. 

Leefbaarheid Leefbaarheid op de groepen was het speerpunt van de raad.
Op alle groepen komt een overleg met bewoners. Als dit niet lukt, komt 
er een spreekuur waar bewoners zonder afspraak kunnen binnenlopen.

Advies: verhuizing Eendenweg en H 
3-4 naar Nobelstraat

Positief advies.

Groene lijst De raad besprak de Groene lijst (wie betaalt wat?).  
Het advies komt op CCR-niveau.

Advies: notitie seksualiteit Positief advies. De raad adviseert cliënten voorlichting te geven op hun 
eigen niveau.

Maatregelen die de vrijheid beper-
ken

De raad vraagt om een jaarlijkse rapportage over het gebruik van maat-
regelen die de vrijheid van jongeren beperken.

Social media en internet De verbinding met internet is nog steeds niet overal goed.

Advies: geestelijke verzorging De raad adviseert om de geestelijke verzorger voor een paar uur in 
dienst te houden. 

Verhuizing timmerij, kaarsenmake-
rij, kantine, boerderij

Positief advies

Verhoging eigen bijdrage  
recreatie en sport

De raad adviseert duidelijk uit te leggen dat de eigen bijdrage voor 
recreatie en sport hoger wordt. En waarom.

Advies: verhuizing Echo en Tingie-
tersdonk

Positief advies.

Advies: herinrichting dagbesteding Positief advies over scheiden van wonen en dagbesteding.  
De groepen worden groter.

Protocollen drugsgebruik aange-
scherpt.

Is besproken door de raad.



Adviezen van alle raden

Raad REA College, locatie Nijmegen

Advies/beleidsissue Uitkomst/Terug te zien in beleid

Advies: begroting 2014 Positief advies.

Advies: verandering reiskosten Positief advies: bij minder dan 15 km geen vergoeding meer, daarna  
5 0,14 per km in plaats van 5 0,10 per km.

E-portfolio De raad sprak over de privacy van het E-portfolio.

Kwaliteitskeurmerk ‘Blik op werk’ De raad sprak mee over het kwaliteitskeurmerk.

Lichaamsbeweging bij  
de computerafdeling

De raad sprak af dat lichaamsbeweging voorlopig eigen initiatief is.

Pilot ‘Mousework’ De raad heeft samen met de manager de proef Mousework geëvalu-
eerd.

Kerstviering De raad besprak de invulling van de Kerstviering.

Fusie Mediadesign en ICT Mediadesign en ICT zijn samengevoegd. Dit ging zo snel dat advies van 
de raad geen zin meer had.

Cliënttevredenheidsonderzoek (CTO) 
2014

De raad bespreekt in 2015 de uitkomsten van het CTO. En het plan met 
verbeteringen.
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Informatie: 
Medezeggenschap cliënten
Telefoon : 024 - 301 23 45
E-mail : medezeggenschapclienten@pluryn.nl
Adres : Kerkenbos 1003, 6546 BB Nijmegen

Informatie: 
Medezeggenschap cliënten
Telefoon : 024 - 301 23 45
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Adres : Kerkenbos 1003, 6546 BB Nijmegen


	eenvoudig
	Uitgebreid
	Advies

	EENVOUDIG: 
	Uitgebreid: 
	Advies: 
	TERUG: 
	Pagina 2: Off
	Pagina 31: Off
	Pagina 42: Off
	Pagina 53: Off
	Pagina 64: Off
	Pagina 75: Off
	Pagina 86: Off
	Pagina 97: Off

	TERUG 3: 
	Pagina 10: Off
	Pagina 111: Off
	Pagina 122: Off
	Pagina 133: Off
	Pagina 144: Off
	Pagina 155: Off
	Pagina 166: Off
	Pagina 177: Off
	Pagina 188: Off
	Pagina 199: Off
	Pagina 2010: Off
	Pagina 2111: Off

	TERUG 4: 
	Pagina 22: Off
	Pagina 231: Off
	Pagina 242: Off
	Pagina 253: Off
	Pagina 264: Off
	Pagina 275: Off
	Pagina 286: Off
	Pagina 297: Off
	Pagina 308: Off
	Pagina 319: Off
	Pagina 3210: Off
	Pagina 3311: Off
	Pagina 3412: Off
	Pagina 3513: Off
	Pagina 3614: Off
	Pagina 3715: Off
	Pagina 3816: Off
	Pagina 3917: Off
	Pagina 4018: Off
	Pagina 4119: Off
	Pagina 4220: Off
	Pagina 4321: Off
	Pagina 4422: Off



