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Dit is het verslag van de Medezeggenschap Cliënten van Pluryn. 

Het verslag gaat over het jaar 2015. 

Wat deed de Centrale Cliënten Raad (CCR) toen? 

En wat deden de lokale cliënten raden? 

Je leest het hier.
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Vergadering van de Centrale 
Cliëntenraad (CCR) van Pluryn

Dit is het jaarverslag Medezeggen-

schap Cliënten van 2015. Het jaar-

verslag geeft een overzicht van wat 

er in dat jaar   allemaal  gebeurde. 

Een heel  uitgebreid verslag vind je 

in het officiële jaarverslag van Pluryn. 

Zie ook website www.pluryn.nl
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11 lokale cliëntenraden
Iedere hoofdvestiging heeft één of meer cliënten raden.  

Er zijn nu 11 lokale cliënten raden bij Pluryn. 

Cliëntenraden zijn er voor:

1  Groesbeek/Limburg/Brabant

2  De Winckelsteegh

3  Nijmegen en omgeving

4  Arbeidsparticipatie 

5  Werkenrode Jeugd

6  Kemnade

7  Het Hietveld

8  De Beele

9  Jan Pieter Heije

10  De Hoenderloo Groep

11  REA College

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

Wat is Medezeggenschap?

6



 

Eén Centrale Cliëntenraad
De Centrale Cliëntenraad (CCR) is er voor heel  Pluryn. In de CCR  

zitten cliënten en verwanten die uit de lokale raden komen.  

Zo vertegenwoordigt de CCR alle locaties. Alleen de cliëntenraad  

van het REA College zit niet in de CCR.

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 hangplekken 

voor jongeren. 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. 

Een gastles door cliënten van 
Bureau Medezeggenschap op het ROC
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Overlegpartners in de CCR
Gasten en managers informeren de CCR regelmatig over onderwerpen. 

• De CCR vergaderde 7 keer in 2015.

•  De Raad van Bestuur is elke CCR-vergadering voor overleg aanwezig. 

Steeds minimaal een uur. De Raad van Bestuur en de directeuren 

zijn de vaste overlegpartners van de CCR.

•  De Raad van Toezicht van Pluryn is 2 keer op bezoek geweest.

•  Met de nieuwe voorzitter van de Raad van  Toezicht is een kennis-

makingsgesprek gevoerd en daarover is een positief advies gegeven.

•  Het Dagelijks Bestuur van de CCR vergaderde 7 keer. Steeds een  

deel met de Raad van Bestuur om de centrale vergaderingen voor  

te bereiden.

De Wetten
Medezeggenschap bij Pluryn voldoet aan de eisen van de Wet 

Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ), de Jeugdwet  

en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Bureau Medezeggenschap
Cliënten kunnen werken bij Bureau Medezeggenschap. Dit is een vorm 

van dagbesteding. Zo is Medezeggenschap het proces van de cliënten 

zelf. Het Bureau ging na de zomer 1 dag extra open en op 3 dagen 

per week werken 20 cliënten aan de medezeggenschap. Vanuit het 

kantoor kopiëren en verzenden medewerkers vergaderstukken voor 

de cliëntenraden, maken nieuwe folders en lokale nieuwsbrieven, 

schrijven adviezen en zo meer. 

Cliënten kunnen hulp krijgen van twee werk begeleiders.

Sociaal Juridisch Servicepunt
Het Bureau heeft ook het Sociaal Juridisch Service punt. 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 protocollen 

voor medewerkers en cliënten bij Pluryn. In 2015 is samen gewerkt met 

de juriste van Pluryn op gebied van een nieuwe klachtenregeling. Ook 

is er een werkervaringsplek ingericht voor een jonge juriste. 
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Verhuizing
Bureau Medezeggenschap verhuisde in juni van de derde verdieping 

naar de begane grond. De reden daarvan had te maken met veiligheid 

van de rolstoelrijders. 

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.

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 zwaarwegend 

adviesrecht gekregen. De raad heeft 4 zetels in de Centrale Cliëntenraad. 

Jongeren in de lokale cliëntenraad DHG worden  gekozen vanuit de 

participatieraad, ook wel jongerenraad genoemd. Deze jongeren   

v ergaderen 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, themaprojecten. 

Er was veel aandacht voor de ‘Veiligheidsbarometer  (thermometer)’. 

Dit is een project van de participatieraad (jongerenraad) en de 

cliëntenraad. Jongeren presenteerden het project op een beleidsdag 

voor managers.

Deelname CCR-leden aan beleidsdag voor 
het management van Pluryn,  locatie DHG
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Woon, werk of leer je bij Pluryn? 

Dan kun je meedoen in de cliënten raad. 

Pluryn luistert naar jouw mening. 

Dat moet Pluryn van de wet. 

Dat is Medezeggenschap. 

Er is een cliënten raad voor heel Pluryn. 

Dat is de Centrale Cliënten Raad: CCR. 

En zijn ook 11 lokale raden. 

Cliënten van de vestigingen doen hieraan mee.

Bureau Medezeggenschap werkt op Industrieweg 50 in Nijmegen. 

Het Bureau verhuisde in juni 2015 naar de begane grond.  

Dat was veiliger voor de rolstoel-rijders.
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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 7 keer  vergaderd. Die 

vergaderingen gaan over zaken die er spelen. Het Dagelijks Bestuur 

kijkt ook wat op de agenda van de CCR-vergadering moet. De Raad 

van Bestuur is ook bij deze vergaderingen. 

Team
De cliëntenraden hebben recht op ondersteuners. Deze ondersteuners 

moeten zo onafhankelijk  mogelijk zijn. Daarom hebben de onder-

steuners geen andere functie bij Pluryn. 

In 2015 bestond het team ondersteuners uit 1 coördinator en  

3 ondersteuners. 

Personeel en organisatie

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit 3 mensen: 

een voorzitter, secretaris en een jongere. 

Het Dagelijks Bestuur vergaderde 7 keer. 

Het gaat over zaken die nu spelen. 

Er is ook een team voor Medezeggenschap:  

1 coördinator en 3 ondersteuners. 

Pluryn betaalt deze medewerkers. 



 

Aanwezigheid bijeenkomsten

Transitie
De medezeggenschap van Pluryn deed in 2014 al actief mee aan de 

transitie door de WMO-denktank op te richten. In 2015 deden zo’n  

12 organisaties hieraan mee. De ondersteuning van de Denktank werd 

gefaciliteerd vanuit Pluryn. Eén cliënt van Pluryn heeft een zetel in de 

kandidatenraad van het Werkbedrijf.  

Invloed op beleid
In 2015 deed Medezeggenschap actief mee aan beleidsdagen, 

bijeenkomsten voor managers en ontmoetingen met clusterleiders, 

zowel centraal als lokaal.

Medezeggenschap dacht mee over de invulling van de positie van 

de persoonlijk begeleider in de toekomst. Daarvoor waren er op 

verschillende plaatsen achterbanbijeenkomsten met de methodiek 

Denken Delen Doen.

Belangrijke zaken in 2015

Een beleidsavond van de Raad van Bestuur 
en directeuren Pluryn voor alle cliëntenraden
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Medezeggenschap was betrokken bij Regie Op Locatie, een nieuwe 

methode om de mening van cliënten boven tafel te krijgen. De leden 

spraken met de bedenker van de methodiek en de ondersteuners 

probeerden de methodiek ook uit. 

Medezeggenschap heeft op 3 beleidsdagen  meegepraat over het 

beleid. Onderwerpen waren Regie op Locatie en TEAL-organisatie.  

Ook is de Medezeggenschap bij de zeepkistbijeenkomsten geweest. 

Op 2 avonden hebben de Raad van Bestuur en directeuren  

samen met alle leden van de Medezeggenschap nagedacht  

over het beleid van Pluryn.

Medezeggenschap heeft meegedaan aan 6 bijeenkomsten van de 

commissie Ethiek.

Pluryn wil een soort Grondwet maken. Hierover heeft 

Medezeggenschap vanaf het begin meegedacht. 

Overige zaken
Medezeggenschap deed mee aan de organisatie van de week van de 

ethiek. Ook bezochten ze de centrale openingsdag van die week in 

Zoetermeer. 

Commissie Ethiek in actie
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Medezeggenschap deed in 2015 aan de volgende zaken mee: 

• zitting in de WMO-denktank van Nijmegen 

• meedenken over eisen aan de persoonlijk begeleider 

• Regie op Locatie, methode om mening van cliënten te horen 

• meepraten op beleidsdagen Pluryn 

• meedenken over beleid met Raad van Bestuur en directeuren  

• meedoen aan 6 bijeenkomsten over ethiek 

• meedenken over de nieuwe ‘grondwet’ van Pluryn.
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Filmpje 
In 2015 is een filmpje gemaakt over hoe Pluryn  cliënteninspraak inzet 

bij beleidszaken. Dit filmpje is ingezet bij een landelijke netwerkdag 

van Raad op Maat en bij medezeggenschapsdagen van zorgaanbieder 

Amarant en zorgaanbieder SDW.

Informatie en voorlichting

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

Jaarverslag
Pluryn laat van het jaarverslag van de Mede zeggenschap ook een 

samenvatting in eenvoudige taal maken. Daarnaast staat het jaarverslag 

ook op de website van Pluryn. Alle groepen van Pluryn ontvangen 

posters met daarop de  belangrijkste acties van hun eigen raden.

Nieuws
Raden kunnen lokaal een eigen nieuwsbrief uitgeven. De CCR levert 

nieuwsberichten in het wekelijkse digitale e-nieuws voor cliënten. 

In 2015 is twee-wekelijks een eigen item van de centrale en lokale 

Medezeggenschap gepresenteerd in het Weekjournaal van Pluryn. 

Uitleg over Medezeggenschap
In 2015 heeft Medezeggenschap 2 keer uitleg  gegeven aan nieuwe 

medewerkers van Pluryn over Medezeggenschap. Dit was telkens 

tijdens de introductie bijeenkomsten voor nieuwe medewerkers.

Alle raden krijgen informatie. 

De raden geven zelf ook informatie. 

Het jaarverslag van Medezeggenschap verschijnt digitaal. 

Voor de locaties komen er posters.  

Raden kunnen lokaal een eigen nieuwsbrief versturen.  

De CCR maakt berichten voor het centrale e-nieuws. 

Het Weekjournaal voor cliënten verschijnt iedere week. 

Hoe organiseert Pluryn de medezeggenschap? 

Er kwam in 2015 een filmpje hierover.
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Ongevraagde adviezen CCR
•  De CCR wil stressbestendigheid opnemen als criterium voor het 

medewerkersprofiel. 

Welke adviezen gaven 
de raden in 2015?

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 directeuren 

Dienstverlening, Kwaliteit van Zorg & Innovatie en Bedrijfsvoering. De CCR 

geeft soms zelf advies, maar vraagt ook vaak aan de lokale raden wat ze 

van het algemeen  beleid vinden. De lokale raden zijn zo direct betrokken 

bij de uitvoering van de plannen. De lokale raden overleggen met de 

managers Dienstverlening en de clusterleiders.

De CCR gaf in 2015 zowel gevraagde (11) als  ongevraagde (2) adviezen. 

Hieronder staan enkele adviezen die de CCR gaf. Een overzicht van 

alle adviezen door de CCR en lokale raden vind je vanaf pagina 22.

Gevraagde adviezen CCR
•  Met het project Leven in Vrijheid wil Pluryn  vrijheidsbeperkingen 

terugdringen. De CCR gaf vorm aan een buddy-opleiding waarbij  

cliënten elkaar helpen. 

•  De CCR gaf advies over de waskosten, WA-verzekeringen en 

automatische kosten.

•  Er kwam in 2015 een nieuwe locatie bij: de Overkant in Wapenveld. De 

CCR gaf advies over de inrichting van medezeggenschap cliënten daar.

•  Alle afdelingen die over kwaliteit gaan, maken nu deel uit van het 

Kwaliteitshuis. De CCR gaf positief advies. De raadsleden maakten 

kennis met de nieuwe psychiater en het hoofd Behandeling.

De CCR gaf 13 adviezen in 2015. 

Je vindt hieronder een paar voorbeelden: 

• advies over minder beperking van vrijheid 

• advies over buddy-opleiding waarbij cliënten 

   elkaar helpen 

• advies over de waskosten, WA-verzekeringen en 

   automatische kosten 

•   advies over medezeggenschap cliënten bij Wapenveld

•  zet in hun profiel dat medewerkers tegen stress 

kunnen.
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Collega-raden
De raad van SDW heeft een bezoek gebracht aan de CCR.

De raad van Amarant heeft een bezoek gebracht aan de 

Medezeggenschap.

De Medezeggenschap heeft een presentatie  gegeven bij een 

landelijke netwerktafel.  

De Medezeggenschap heeft een presentatie  gegeven bij Amarant. 

Netwerken en samenwerking

Commissie van vertrouwenslieden
Medezeggenschap is aangesloten bij de landelijke commissie van 

vertrouwenslieden.

Zorgverzekeraars
Medezeggenschap bezocht een bijeenkomst van zorgkantoor van VGZ. 

De zorgkantoren vroegen aan Pluryn een Zelfanalyse plan te maken en 

daar de CCR bij te betrekken. Vooraf heeft de CCR meegedacht en veel 

punten van de Medezeggenschap zijn in het plan opgenomen. 

Raad op Maat
De coördinator bezocht de 4 netwerkbijeenkomsten van Raad op Maat. 

Mobiliteitsdag
Medezeggenschap heeft iemand van de Kamer van Koophandel een 

dag mee laten draaien op de Mobiliteitsdag.

De raad van SDW bezoekt de CCR
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Medezeggenschap is lid van de landelijke commissie van  

vertrouwens lieden. 

Medezeggenschap had in 2015 ook veel contacten: 

• Bezoek aan zorg verzekeraar VGZ 

• De coördinator bezocht 4 keer Raad op Maat 

• De raad van SDW bezocht de CCR 

• De raad van Amarant bezocht Medezeggenschap 

• Presentatie bij een landelijke netwerktafel 

• Presentatie bij Amarant.
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Contact met de HAN
In 2015 heeft een groep studenten onderzoek gedaan naar het gebruik 

van de App die in het jaar daarvoor is ontwikkeld. Opvallend was dat 

de App niet echt wordt gebruikt. De studenten deden onderzoek naar 

het gebruik van andere middelen en maakten een vergadercirkel. Zij 

adviseerden om persoonlijk begeleiders in te schakelen als het gaat 

om het deelnemen van cliënten aan de Medezeggenschap.

Scholing en onderzoek

Scholing ondersteuners
Eén van de ondersteuners heeft de cursus  Eenvoudig Schrijven  

gevolgd bij Raad op Maat. Eén ondersteuner en één activiteiten-

begeleider hebben samen met 4 cliënten uit de Medezeggen schap 

de training Train de Trainer van de LFB gevolgd. Het Zelfregiecentrum 

financierde deze training in samenwerking met Pluryn/ J72. 4 cliënten 

en 2 ondersteuners hebben de  training Denken Delen Doen gevolgd 

van Zorg belang Gelderland. 

Scholing van de raden
Alle CCR-leden hebben in 2015 een scholingsdag gevolgd van het 

Landelijk Steunpunt Cliëntenraden. 

Onderzoek door VumC 
VumC rondde het onderzoek naar de Partner- methodiek in 2015 af. 

Het gaat om een methodiek die de invloed van cliënten versterkt. 

Het onderzoek is uitgevoerd bij de Groesbeekse Tehuizen. Er werd 

een groep cliënten ‘The Voice of Groesbeek’ geformeerd. Deze groep 

werkte een verbeterpunt uit samen met medewerkers en staf. Er is 

een onderzoeksrapport dat beschrijft hoe de methodiek werkt voor 

mensen met een verstandelijke beperking. 

‘Train de trainer’ bij 
het Zelfregiecentrum/J72
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Medewerkers Medezeggenschap volgden trainingen in 2015: 

• 1 ondersteuner ging naar de cursus ‘Eenvoudig Schrijven’. 

• 1 ondersteuner en 1 activiteiten-begeleider volgden  

   ‘Train de Trainer’

• 4 cliënten uit Medezeggenschap deden deze training ook 

• 4 cliënten en 2 ondersteuners gingen naar ‘Denken Delen Doen’.

Alle CCR-leden bezochten in 2015 een scholingsdag. 

Het Landelijk Steunpunt Cliëntenraden hield deze dag.

Het VumC en de HAN deden onderzoek bij Pluryn. 

Beide onderzoeken gingen over inspraak van cliënten.
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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 vergoeding van 

administratieve zaken, vergaderkosten, telefoonkosten, reiskosten en 

overige zaken.

Medezeggenschap heeft een financiële commissie. Medezeggenschap 

heeft ook een eigen begroting. De begroting voor 2016 is gebaseerd op 

de uitgaven van 2015. 

 

Overzicht begroting 2016 
Salarissen ondersteuners 2,76 fte  ...................................................................  € 159.268,-

Reiskosten en studiekosten ondersteuners  ........................................... € 4.303,-

Vergaderkosten raden: kopieerkosten, porti, telefoonkosten   € 4.765,-

Reiskosten raadsleden en bureaumedewerkers  ........................... € 12.388,-

Abonnementen, scholing en lidmaatschappen koepels  .... € 6.604,-

Advieskosten  .............................................................................................................................................. € 1.000,-

PR-kosten raden: jaarverslag, folders  ................................................................ € 1.000,-

Diversen: etentjes, attenties  ............................................................................................ € 2.916,-

Scholing raden  ......................................................................................................................................... € 1.279,-

Totaal  ...............................................................................................................................................................  € 192.568,-

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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Advies / beleidsissue Uitkomst / Terug te zien in beleid

Begroting 2015: 

gewoon adviesrecht

Positief advies

Leven in Vrijheid

Verzwaard adviesrecht

CCR pakte het punt ‘vormgeven aan een buddy-opleiding’ op, 

vroeg subsidie aan en ontving deze. Er is een projectleider voor 

aangesteld.

Adviesaanvraag benoeming SGLVG directeur

Gewoon adviesrecht

Positief advies

Adviesaanvraag benoeming directeur Kwaliteit van Zorg & Innovatie Positief advies

Informatie over de Stichting Beheer Bewonersgelden over het oprichten 

van een onafhankelijke stichting

Er is afgesproken dat de problemen van jongeren die 18 jaar worden, 

duidelijk in beeld worden gebracht. 

Advies over profiel medewerker Pluryn

Ongevraagd advies

Medezeggenschap wil stressbestendigheid  opnemen als criterium.

 

» Vervolg

Centrale Cliëntenraad (CCR)

Adviezen van alle raden

22



 

Advies / beleidsissue Uitkomst / Terug te zien in beleid

Bespreking van ontwikkelingen Quli Er is een cliëntvriendelijke hertaling van de visie gemaakt. 

Cliëntprogramma’s

Verzwaard advies

Met de directeur Kwaliteit van Zorg & Innovatie is gesproken over 

de inhoud van de programma’s. Er is een eenvoudige vertaling van 

gemaakt. Daarna is een commissie zorgprogramma’s geformeerd die 

meepraat over de inrichting van de zorgprogramma’s.

Advies eigen bijdragen Groene Lijst

Verzwaard adviesrecht

Over de waskosten, WA-verzekeringen en  automatische kosten  

geeft de CCR een advies.

Elektronisch Individueel Plan Samen met de projectleider is gesproken over de inrichting van  

het EIP en gevraagd om een cliëntvriendelijke vertaling. 

Nieuwe dienstverleningsovereenkomst

Gewoon adviesrecht

Positief advies

Advies Kwaliteitshuis Samen met OR positief advies gegeven.  

Kennismaking met nieuwe psychiater en 

hoofd Behandeling.

Adviesaanvraag de Overkant in Wapenveld Afspraken over inrichting medezeggenschap cliënten.

Centrale Cliëntenraad (CCR) - vervolg
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Advies / beleidsissue Uitkomst / Terug te zien in beleid

Begroting 2016 Positief advies

Kandidatenraad werkbedrijf Eén raadslid van deze raad heeft een zetel in de kandidatenraad  

van het werkbedrijf Nijmegen.

Speerpunt voor 2015 van raad: 

‘je veilig voelen op je werkplek’

Raad vraagt regelmatig aandacht om ruimte te creëren voor 

ontmoeting en gesprek, nu steeds meer doelgroepen gemixt hun 

dagbesteding hebben. 

Acties vanuit raad:

- poster gemaakt en naar alle locaties gestuurd.

- aandacht voor speerpunt vragen in weekjournaal.

- standaard agendapunt maken van speerpunt.

-  locatiebezoek en met cliënten in gesprek over dit speerpunt via 

spelvorm. 

Beleidsbijeenkomst Raad van Bestuur en alle cliëntraadsleden De Raad van Bestuur Pluryn stelt raadsleden op de hoogte over de 

toekomstplannen.

 Cliënttevredenheids onderzoek (CTO) Verbeterpunten:

1. veiligheid en procedure brand

2. toekomst werkplek

3.  bejegening, individuele wensen en samenwerken van 

verschillende doelgroepen.

Cliëntenraad Arbeidsparticipatie
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Cliëntenraad Arbeidsparticipatie  - vervolg

Advies / beleidsissue Uitkomst / Terug te zien in beleid

Verbeterpunt:

1.veiligheid en procedure brand

-  2x per jaar komt er uitleg over de procedure rondom brand en 

veiligheid op iedere werkplek.

-  2x per jaar is er op iedere werkplek een  ontruimingsoefening.

-  nieuwe cliënten krijgen tijdens het inwerken informatie over 

ontruimingsoefening en afspraken rondom veilig werken.

Verbeterpunt:

2. toekomst werkplek

-  1x per 2 maanden op agenda Cliëntenraad  

met manager; ontwikkelingen WMO

-  cliënten die vragen hebben over toekomst 

van hun werkplek kunnen terecht bij hun arbeidscoach.

Verbeterpunt:

3.  bejegening, individuele wensen en samenwerken verschillende 

doelgroepen.

Clusterleiders/bedrijfsleiders gaan aan de slag met:

-  dat er voldoende momenten zijn voor cliënten om vragen te 

stellen, en dat de tijden waarop dit kan duidelijk zijn voor cliënten.

-  dat zij met elke cliënt bespreken of hij/zij op de goede plek zit.

-  aandacht voor: personeel dat geduld heeft, niet te hoge werkdruk, 

begeleiding die aanwezig is in de pauzes, elkaar serieus nemen, 

regelmatig evaluatiegesprekken.

Adviesaanvraag structuurwijziging regio Zuid Positief advies: Cliëntenraad dagbesteding wordt Cliëntenraad 

arbeidsparticipatie.

Adviesaanvraag verhuizing Coffyn Positief advies met enkele aandachtspunten, met als 

uitgangspunten: cliënten bij elke stap aan de voorkant te betrekken. 
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Cliëntenraad Arbeidsparticipatie - vervolg

Advies / beleidsissue Uitkomst / Terug te zien in beleid

Aanwezig bij kick off bijeenkomst Leven in Vrijheid Bewustwording van het toepassen/het hebben van 

vrijheidsbeperkende maatregelen.

RPE (Regionaal Platform Ervaringskennis) thema bijeenkomsten 

bezoeken over dagbesteding.

De gemeente neemt de mening van cliënten in haar beleid mee.

Signaal afgegeven dat ambulante begeleiders niet goed op hoogte 

zijn van WMO veranderingen, terwijl cliënten wel verwachten dat 

deze  begeleiders hen (mede) informeren.

Punt naar CCR niveau doorgespeeld. Hier is  

aandacht voor gekomen bij het management.

Adviesaanvraag gedragscode Positief advies nadat de raad extra aandacht voor het punt ‘privacy’ 

had gevraagd in deze gedragscode.

Transitie reis Amerika (participatie voorbeelden) Cliënt van deze raad gaat mee met deze reis samen met de 

managers, om vanuit de cliënten de situatie daar te bekijken 

en koppelt terug wat zij daar geleerd heeft en wat nuttig is voor 

Nederlandse cliënten.
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Advies / beleidsissue Uitkomst / Terug te zien in beleid

Adviesaanvraag structuurwijziging regio Zuid bij Pluryn. Positief advies

Speerpunt van de raad: in 2015 bewust aandacht besteden aan 

sfeerbeleving samen met bewoners. Ouders en verwanten worden 

nadrukkelijk uitgenodigd om mee te denken en te participeren in 

sfeerbeleving en activiteitenaanbod. 

Dit speerpunt komt in cliëntervaringsonderzoek (CEO) terug en er 

worden acties op de verschillende locaties op uitgezet.

CEO cliëntenraadpleging ‘cliënten over de kwaliteit’ Verbeterpunt 1: Huiselijkheid en aandacht 

Verbeterpunt 2: Gevoel van veiligheid 

Verbeterpunt 3: Continuïteit en stabiliteit

Verbeterpunt 1: Huiselijkheid en aandacht - Meer structuur in kleine activiteiten

- Netwerk wordt betrokken bij activiteiten

-  Medewerkers worden gefaciliteerd om die structuur in te bedden: 

hulpmiddelen, deskundigheid.

Manager doet de voorbereiding met clusterleiders. Clusterleiders 
faciliteren medewerkers. Medewerkers informeren verwanten over  
de activiteiten en stimuleren hen om mee te helpen. 
Er is nadrukkelijk aandacht en scholing geweest voor meer kleine 
activiteiten op de groepen. Kleine activiteiten zit in het kompassie 
verbeterbord en dit blijft men monitoren.

Cliëntenraad De Winckelsteegh
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Advies / beleidsissue Uitkomst / Terug te zien in beleid

Verbeterpunt 2: Continuïteit en veiligheid -  De cliëntenraad volgt de resultaten van het groepsoverstijgend 

werken. Dagbesteding vindt plaats op de woongroep, waardoor 

er minder medewerkers van dagbesteding in het dag bestedings-

gebouw zijn.

-  De cliëntenraad volgt de ontwikkelingen binnen Pluryn op het 

gebied van personeelsbeleid.

-  Het aantrekken en behouden van goede medewerkers heeft 

de voortdurende aandacht van de clusterleiders en manager. 

Bekende/ vaste medewerkers zijn belangrijk voor de cliënten en 

vergroten het gevoel van veiligheid van de cliënten.

Verbeterpunten clusterleiders n.a.v. CEO Clusterleiders halen uit het CEO verbeterpunten die ze op hun 

locaties gaan uitvoeren. De raad wordt op de hoogte gebracht hoe  

er per clusterleider aan gewerkt is/gaat worden.

Project update Kompassie

Jaarplan 2016; 12 maanden vooruitkijken wat betreft speerpunten 

van beleid en financiën. 

Raad wordt op hoogte gehouden over 

Kompassie. Afspraak 2x per jaar kompassiebord in CR presenteren

Jaarplan 2015 Besproken in raad

Begroting 2015 Besproken in raad

Cliëntenraad De Winckelsteegh - vervolg
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Advies / beleidsissue Uitkomst / Terug te zien in beleid

Project ‘Leven in Vrijheid’ Afspraak: ‘kamers gaan in principe niet op slot’. Uitzonderingen op 

deze afspraak staan in het EIP beschreven. 

Doel van ‘Leven in Vrijheid’ bij de Winckelsteegh is zoveel mogelijk 

wens van cliënt volgen om daarmee kwaliteit van zijn/haar leven te 

vergroten.

Adviesaanvraag ‘autorisatie cliëntdossier’ Positief advies

Symposium SGEVG georganiseerd door de Winckelsteegh Raadsleden aanwezig.

Bijeenkomst RvB met alle cliëntenraadsleden Raadsleden worden op de hoogte gesteld van de plannen voor  

de toekomst van RvB.

Structuurwijziging Zuid Kennismaking met 2 nieuwe clusterleiders in de Raad.

Ouderenzorg bezoek Raad brengt een bezoek aan de ouderenzorg, die toegevoegd is  

aan Winckelsteegh na structuurwijziging. Er komt een Raadslid bij 

uit de ouderenzorg.

Participatiegroep ouderenzorg Maandelijks is er een participatiegroep van cliënten in de ouderenzorg 

aan het vergaderen. Deze notulen gebruikt de raad als werkmateriaal.

Participatiegroep praatgroep Jol Maandelijks is er een participatiegroep van cliënten dagbesteding 

aan het vergaderen. Deze notulen gebruikt de raad als 

werkmateriaal. 2x per jaar is voorzitter CR aanwezig bij deze 

overleggen.

Cliëntenraad De Winckelsteegh - vervolg
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Advies / beleidsissue Uitkomst / Terug te zien in beleid

Wederzijdse verwachtingen rond leven in vrijheid (april)

Wederzijdse verwachtingen rond speerpunt raad ‘Er wordt bewust 

aandacht besteed aan sfeer beleving samen met bewoners’ 

(november).

Alle clusterleiders en Raad gaan in gesprek rond dit onderwerp 

n.a.v. de uitkomsten van de vragenlijst over dit onderwerp die de  

CR in de achterban verspreid en getoetst heeft.

Clusterleiders nemen punten uit dit overleg mee naar hun teams.

Adviesaanvraag ‘groepsoverstijgend werken’ Raad gaat kijken op locaties en geeft daarna een positief advies.

Standpunt van De Winckelsteegh over alternatieve geneeswijzen Besproken in raad: deze staat er achter en vindt het een zorgvuldig 

stuk. 

Huisregels roken Opnieuw vastgesteld

Heijkoop Methode: opzet is anders kijken naar cliënten die zijn 

vastgelopen

Uitleg in Raad

Onderwerp Pluryn Weekjournaal: meldkamer Een raadslid vertelt in interview over de meldkamer

Toetsing Meerzorg gelden Als er geen betrokken/wettelijke vertegen woordiger aanwezig  

kan zijn, zal een raadslid zitting nemen in de groepsaudit.

Pilot cliëntportaal i.p.v. Quli: verwanten krijgen inzage in zorgdossier 

van hun verwant

Positief advies: 3 woongroepen en voorzitter van Raad gaan 

meedraaien in deze pilot. 

Cliëntenraad De Winckelsteegh - vervolg
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Advies / beleidsissue Uitkomst / Terug te zien in beleid

Concept notitie contracten voor onbepaalde tijd Raad wordt op hoogte gehouden van ontwikkelingen

Stichting Beheer Bewonersgelden Zorginstellingen (SBB) Directeur SBB komt vragen beantwoorden in raad.

Adviesaanvraag nieuwbouw fase 4 en 5 -  Raad wordt maandelijks op de hoogte gehouden

-  Raad krijgt uitleg en presentatie van de architect

-  Positief advies

Week van reflectie Enkele raadsleden wonen bijeenkomsten ethiek bij.

Cliëntenraad De Winckelsteegh - vervolg
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Advies / beleidsissue Uitkomst / Terug te zien in beleid

Begroting De begroting valt positief uit voor De Beele. Er komen 8 

medewerkers bij. Positief advies via CCR.

Gezonde Leefstijl Studenten voeren een project uit rondom gezonde leefstijl. 

Cliëntenraad is geïnformeerd en wordt betrokken bij de werkgroep 

Gezonde Leefstijl.

Uitval therapeuten Het is belangrijk dat jongeren hun behandeling goed kunnen volgen. 

De Beele zoekt naar goede vervanging bij uitval.

Benoeming nieuwe manager voor  

De Beele & De Bolster

Positief advies over benoeming van Helmie Velders als manager 

voor De Beele. Bij voorkeur niet te veel wisselingen meer van 

managers op De Beele. Het is goed om eind 2015 of begin 2016 een 

evaluatiemoment met de manager in te plannen.

C-toets De raad heeft 3 onderwerpen aangedragen, die in het onderzoek 

opgenomen worden. Te weten: Veiligheid, Maatschappelijke 

participatie en Vrijheidsbeperking.

Nieuwe fase-indeling op de groepen. Sommige groepen waren eerst 

4e fase en zijn gewijzigd in 3e fase.

Als er belangrijke veranderingen zijn die gevolgen hebben voor 

jongeren, zoals een nieuwe fase-indeling, dan graag voorleggen 

aan de cliëntenraad. De manager praat de komende periode met de 

cliëntenraad over de inhoud van de nieuwe fase-indeling. 

Onderzoek naar app mijnadviesrecht.nl door studenten HAN Jongeren van de cliëntenraad worden betrokken in het onderzoek  

en gaan proefdraaien met de app mijnadviesrecht.nl

Cliëntenraad De Beele
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Cliëntenraad De Beele - vervolg

Advies / beleidsissue Uitkomst / Terug te zien in beleid

Jongeren gaan eigen bijdrage betalen voor Stichting Beheer 

Bewonersgelden (SBB), voorheen betaalden de jeugdlocaties dit: 

adviesaanvraag via de 3 jeugdlocaties.

Positief advies. 18+ Jongeren van De Beele/ JP Heije en Werkenrode 

Jeugd gaan betalen voor de diensten van SBB/ geldbeheer. Er wordt 

kritischer naar de diensten van geldbeheerders gekeken en de 

kosten, die hiervoor gemaakt moeten worden. Pluryn gaat jongeren 

helpen goed geldbeheer te voeren. Of anders daarbij goedkope, 

juiste hulp te krijgen.

Onderzoek naar gezonde leefstijl door studenten HAN ter 

voorbereiding op beleid over gezonde leefstijl De Beele

De cliëntenraad heeft meegedacht over gezonde leefstijl. De 

raad vindt dat er vooral in het weekend en in de vakantie meer 

activiteiten moeten komen. Het liefst groepsactiviteiten. Het beleid 

voor De Beele moet nog geschreven worden.

Voorlichting over omgaan met Sociale Media De raad vindt dat er te weinig aandacht is voor pesten middels 

Sociale Media. Ze vindt het een goed idee om posters op te hangen 

bij De Beele en op school. De cliëntenraad schrijft een begeleidende 

brief en hangt de posters op. Het onderwerp pesten is nog een keer 

met de manager besproken. De raad vindt dat Pluryn nog wat beter 

kan luisteren naar jongeren. 

Twee nieuwe groepen op de Kop van Deelen: 1 groep voor jongeren 

met gesloten machtiging en 1 groep voor crisisplaatsing

Positief advies. De raad vindt het goed dat de nieuwe groepen 

voor jongeren op de Kop van Deelen open gaan. Deze jongeren 

kunnen nu ook binnen Pluryn geholpen worden. Voorstel: eind 2015 

evaluatie van het functioneren van de groepen.
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Advies / beleidsissue Uitkomst / Terug te zien in beleid

Vernieuwing piepersysteem: het systeem werkt onvoldoende Het piepersysteem wordt vernieuwd. Medewerkers krijgen een ASCOM-

pieper. In verband met de kosten zal de vernieuwing in stappen gaan.

Klachtafhandeling Jeugd (adviesaanvraag via CCR) De raad vindt onafhankelijkheid en neutraliteit belangrijk. Dit wordt 

meegenomen. De procedure wordt herschreven. Op locatie De Beele 

wordt een vertrouwenspersoon van Zorgbelang Gelderland ingezet 

voor de klachtafhandeling. Dit zal als proef dienen voor de andere 

jeugdlocaties. De raad vindt dat er aandacht moet zijn voor 

privacy, bereikbaarheid van de vertrouwenspersoon, goede informatie, 

eenvoudige klachtenformulieren.

Structuurwijziging Pluryn en voorstel wijziging van 

medezeggenschapstructuur (adviesaanvraag via CCR)

Er is een nieuwe structuurwijziging, indeling in regio’s. De raden 

zullen in hoofdzaak hetzelfde blijven. Bij iedere raad wordt gekeken 

of er een participatiegroep ingezet kan worden. 

Bijstellen aantal slaap-/ waakdiensten op het terrein. De manager wil 

meer slaap-/ waakdiensten tijdens de nacht op het terrein. Dit voor de 

veilig heid van jongeren en medewerkers tijdens de nacht.

De cliëntenraad vindt het goed, dat de manager nauwkeurig kijkt naar 

aantal medewerkers tijdens de nacht op het terrein. Er zijn meer 

medewerkers tijdens de nacht aanwezig.

Wijziging medicatievergoeding, voortaan via zorgverzekering of eigen 

bijdrage ouders

Positief advies. Het is goed, dat de jongeren via de zorgverzekering 

de medicatie gaan betalen. De Beele heeft tot nu toe alle medicatie 

betaald voor jongeren. Pluryn gaat ouders zo goed mogelijk helpen om 

rondom medicatie een goede keuze te maken.

Cliëntenraad De Beele - vervolg
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Advies / beleidsissue Uitkomst / Terug te zien in beleid

Advies: begroting 2015 Positief advies. Vragen zijn gesteld over DAR-contract, over hoge 

kosten communicatie, eigen bijdrage waskosten.

Cliënttevredenheids onderzoek (CTO) LSR heeft onderzoek gedaan: verbeterplan is opgesteld:

- Kinderen en ouders sterker maken

- Meer gebruik maken van IP

EIP Positief advies gegeven over de uitzonderingen.

Nieuwe structuur Medezeggenschap Wens naar meer creatieve vormen van Inspraak

Notitie middelengebruik

Advies basiscursus Train de trainer  

(verzwaard adviesrecht)

Delegatie van de raad heeft de cursus gevolgd. 

Advies wisseling managers tussen Werkenrode Jeugd 

en De Beele

Positief advies

Inspiratiesessie van vedraaideorganisaties.nl

Bijeenkomst bijgewoond over WLZ

Presentatie over Change Your Mind

Bijeenkomst Zorg voor Jeugd bezocht

Kick off bijeenkomst Leven in Vrijheid

 

» Vervolg

Cliëntenraad Werkenrode Jeugd
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Advies / beleidsissue Uitkomst / Terug te zien in beleid

Advies verhuizing Dommeltje en Doelen (verzwaard) Positief advies: na de verhuizing moet er een reglement komen. 

Advies eigen bijdrage jongeren Stichting Beheer Bewonersgelden 

(verzwaard)

Positief advies samen met andere jeugdraden 

Huisregels Raad volgt uitwerking in beleid

Advies klachtenregeling Jeugd (verzwaard) Naar CCR: onafhankelijkheid vertrouwenspersoon 

Cliëntenraad Werkenrode Jeugd - vervolg
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Advies / beleidsissue Uitkomst / Terug te zien in beleid

Advies rookbeleid Medewerkers zijn door de participatieraad voorbereid, dat er per 

1 januari 2016 niet meer gerookt mag worden in het bijzijn van 

jongeren.

Presentatie 25 jaar kinderrecht

Begroting 2015 Positief advies

Advies onderzoek werkklimaat, leefklimaat en veiligheid Positief advies, hierover 5 punten aangegeven voor verbetering.

Advies RVE manager Positief advies, omdat het gaat om een jaarcontract zal de raad in 

maart 2016 op de hoogte gebracht worden over de voortgang.

Advies Pluktuin Positief advies, adviezen zijn overgenomen in het projectplan.

Advies document Safety First Positief advies, omdat het een groeidocument is, waar de 

cliëntenraad bij betrokken wordt.

Advies veiligheid DHG Positief advies, waarbij de 5 punten vanuit de cliëntenraad 

opgenomen zijn in het document.

Ongevraagd advies hangplekken Dit is besproken en zal verder uitgewerkt worden. 

Advies dagprogrammering en doelkaarten Positief advies, pilot gedraaid met een persoonlijke agenda per jongere 

waar alle afspraken in komen te staan. Evaluatie in januari 2016.

Ongevraagd advies over hygiëne op de leefgroepen Er is onderzoek per leefgroep geweest en er vinden nu controles  

op de leefgroepen plaats. 

 

» Vervolg

Cliëntenraad De Hoenderloo Groep 
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Advies / beleidsissue Uitkomst / Terug te zien in beleid

Ongevraagd advies zak- en kleedgelden Er wordt gekeken naar de verschillen onderling en daar zal een 

algemeen beleid uit voortkomen. 

Advies veiligheidsbarometer Positief advies, de cliëntenraad zal een bijdrage leveren aan de 

integrale samenwerking en het versterken van de veiligheid.

Advies Leven in Vrijheid Positief advies, met als aandachtspunt individueel bekijken naar  

de functie van het verplichte rustuur.

Ongevraagd advies voeding Dit wordt besproken op de leefgroepen.

Ongevraagd advies afhandelen van diefstal binnen leefgroepen. Hier zal een procedure voor komen.

Zie bovenstaande onderwerpen Deze worden voorbereid door de participatieraad. 

Nederlands jeugddebat in de tweede kamer Januari 2015 heeft de voorzitter van de participatieraad hieraan 

deelgenomen.

Jeugd Welzijnsberaad (JWB) Oost Participatieraad heeft hieraan deelgenomen waar het onderwerp 

inzage dossier is besproken.

Lagerhuisdebat, georganiseerd vanuit JWB Participatieraad heeft hier samen met de RVE manager aan deelgenomen.

Landelijke dag JWB Participatieraad is hierbij aanwezig geweest.

Richtlijnen jeugdzorg, bij stichting Alexander Participatieraad werkt mee aan eenvoudige informatie over de 

richtlijnen jeugdrecht.

Cliëntenraad De Hoenderloo Groep  - vervolg
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Follow up bijeenkomst ‘Leven in Vrijheid’ Huisregels worden opnieuw vastgesteld door teams SAMEN met de 

cliënten. Komen in 2016 in de CR als advies aanvraag.

(Te)veel verschillende invallers en/of flexkrachten op de groepen Pluryn werkt toe naar meer vaste invallers en de flexibele schil is 

omlaag gebracht.

CR en alle clusters om tafel n.a.v. Cliënttevredenheids onderzoek 

(CTO) verbeterpunt ‘personeel zit veel op kantoor’

-  Resultaat meer begrip over en weer.

-  Meer laptops zodat personeelsleden in de groep bij de cliënten 

kunnen werken.

-  Afspraak = afspraak, je houden aan je afspraken.

-  ‘tijd voor bewoners’ wordt vast agendapunt op bewoners overleggen.

-  Clusterleiders gaan taken van begeleiders opnieuw bekijken.

-  Er komen afspraken over tijden dat personeel zeker in de groep is 

en tijd voor bewoners heeft/maakt.

-  Er worden afspraken gemaakt over beltijden.

-  Actief wordt gekeken hoe persoonlijk begeleiders meer tijd voor 1 op 

1 contacten kunnen krijgen/maken.

Adviesaanvraag pilot andere financiering van cliënten met lage 

indicatie mede op verzoek van zorgkantoor

Positief advies met als aandachtspunten:

1.  Iedereen moet op vrijwillige basis kunnen deelnemen

2. Begeleider moet mee als de cliënt dat wil

3. Het moet niet duurder worden voor de cliënt.
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Cliëntenraad Groesbeek Limburg Brabant
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Project Leven in Vrijheid: bewustwording en terugdringen van 

vrijheidsbeperkende maatregelen 

-  Alle vrijheidsbeperkende maatregelen zijn in beeld gebracht:  

dit creëerde bewustwording (geeltjesmeeting)

-  Minder ruimtes op slot

-  Meer gesprekken met gedragswetenschappers

- Meer communicatie onderling over vrijheids beperkende maatregelen

-  Andere werkwijze bij toiletbezoek

-  Keuze voor cliënt op dagbestedingslocaties waar ze willen lunchen.

Voedingsgelden overal verschillend Er is een nieuwe notitie maaltijdvergoeding gekomen die voor alle 

locaties geldt.

Inzage in EIP door verwanten Quli wordt doorontwikkeld, ter overbrugging kunnen ouders de 

dagrapportage van hun kind krijgen ter kennisname.

Raad heeft lijst opgevraagd waar en op welke datums 

huiskameroverleggen zijn.

RvB doet uitspraak dat clusterleiders verantwoordelijk zijn voor het 

regelmatig plaats laten vinden van een vorm van huiskameroverleg.

PlurynLeert ‘schoonmaak cursussen’ voor cliënten Op niveau en tempo van cliënten krijgen cliënten les in het zelf 

schoonhouden van hun kamer/woning.

Bijeenkomst persoonlijke begeleider in 2020: cliëntenraadsleden 

hebben deelgenomen en meegepraat

Uitkomst o.a. welke eigenschappen er aan een goede persoonlijk 

begeleider gesteld worden:

- empathisch vermogen bezitten

- de medewerker moet de ‘motor’ zijn
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Adviesaanvraag structuurwijzing regio Zuid Positief advies CR Groesbeek wordt CR Groesbeek Limburg Brabant 

(CR = Cliëntenraad)

Cardo (Theater) bezoek Punt was dat weinig cliënten Cardo bezochten. Er is geïnventariseerd 

hoe dit kwam. Deze punten vanuit cliënten/verwanten van de raad 

zijn teruggekoppeld aan Cardo. Deze punten worden mee genomen 

in de teamoverleggen. 

Ongevraagd advies van de raad gegeven over rookbeleid In huisregels wordt opgenomen: ‘Binnen de gebouwen van 

Groesbeekse Tehuizen geldt een algemeen rookverbod, conform de 

Tabakswet. Er mag vanwege brandpreventie niet gerookt worden op 

de slaapkamers van de cliënten. Dit houdt in dat er alleen gerookt 

mag worden op de daarvoor aangegeven plaatsen.’

Begroting Raad heeft toegezegd gekregen dat het bedrag € 7,50 voor voeding 

en € 50,00 voor ontspanning in 2015 gehandhaafd blijft.

Partneraanpak In 2015 heeft het partnerproject gedraaid in Groesbeek. Onderwerp: 

meer activiteiten in de vrije tijd. Vier voorwaarden kwamen er uit:

1. cruise: het is verzorgd, het is afgestemd

2. sociaal netwerk dicht bij huis

3.  vrijwilliger waarmee je een klik hebt en die afspraken na komt

4. voldoende geld.

Er komt een uitvoeringsbeleid t.a.v. wie het een vervolg geeft.

Cliëntenraad Groesbeek Limburg Brabant - vervolg
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Advies cliënten helpen met hun kamer schoonmaken Wordt overgenomen

Project leefstijl Cliënten bewegen te weinig en eten teveel. Er is gewerkt aan 

bewustwording van begeleiders. Dit punt is op de verbeterborden 

gekomen. 

Huiskamervergaderingen vinden niet consequent plaats Is als speerpunt opgenomen in het jaarplan.

Ongevraagd advies nieuwsbrieven vanuit cluster of team Manager en clusterleiders gaan dit oppakken.

Advies aanvraag uitzonderingen autorisatie EIP Positief advies

Competenties voor medewerkers Cliënten en verwanten worden betrokken in de paneldiscussies 

en hun reacties worden meegenomen in beleidsontwikkeling. De 

verwanten geleding en de cliënten geleding leveren allebei een top 

drie m.b.t. welke competenties een begeleider moet bezitten.

CCR lid Er komen een tweede verwant en een cliënt van GBT in de CCR.

Moreel beraad t.a.v. ‘kan een begeleider met een cliënt Facebook 

vriend zijn?’

Cliënten en verwanten vinden van niet. 

Adviesaanvraag zelf koken ouderenzorg Positief advies 

Speerpunt van raad voor in jaarplan 2015 Speerpunt: rookbeleid

Adviesaanvraag structuur wijziging Positief advies
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Gesprek op locatie DAC n.a.v. Cliënttevredenheids onderzoek (CTO) -  komt nieuw ontruimingsplan met brandalarmoefening

-  komen werkvergaderingen om cliënt participatie te bevorderen

-  werkactiviteiten komen op een planbord

-  begeleiders minder op kantoor

Gesprek op locatie de Treffers n.a.v. CTO -  brandalarm regelmatig oefenen

-  er komt overleggroep op locatie zelf

-  aandacht voor elkaar ontmoeten

-  muziek komt er op achtergrond

-  leiding laat weten wanneer ze WEL tijd hebben als ze niet gelijk 

tijd kunnen maken.

- dag starten met koffie

-  groepsvergaderingen waarin cliënten meegenomen worden  

m.b.t. veranderingen

Adviesaanvraag uitzonderingen meldbank op autorisatie EIP Positief advies

Speerpunt cliëntengeleding ‘extra aandacht voor het plannen van 

uitstapjes voor ontspanning in weekenden en vrije tijd’

De raad heeft naar alle cliënten een brief gedaan waarin staat dat 

er 50 euro ontspanningsgeld beschikbaar is per cliënt en advies 

gegeven om met medebewoners en team te bespreken wat er mee 

te doen.

Begroting 2015 advies 2 raadsleden (leden van de financiële commissie en cliëntenraad 

Groesbeek Limburg Brabant) bespreken de begroting met de directeur 

financiën. Positief advies.
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Vervoer Vervoer wordt nu betaald vanuit vervoersindicatie. Er kan niet 

onbeperkt vervoer meer worden ingezet voor dagbesteding. Er wordt 

gekeken naar een passende plek voor cliënten. 

Advies over autorisatie EIP Positief advies, over de autorisatie van medewerkers per cluster.

Advies afdichten van rookmelders Positief advies, over de maatregelen die worden genomen voor de 

brandveiligheid.

Regie op locatie In maart een start gemaakt van Regie op locatie. Hierbij worden 

cliënten, verwanten en mede werkers samenwerkingspartners.

De kosten zijn niet meegenomen in de begroting 2015, maar worden 

betaald uit intensiveringsmiddelen.

Recreatieprogramma Er komen meer activiteiten in de weekenden.

Advies Pilot vakantieregeling cliënten Positief advies, over de vakantieregeling.

Het advies is gebaseerd op een aantal voorwaarden.

Advies uitbreiding met twee appartementen Positief advies, over uitbreiding appartementen huis 1 t/m 6 en 

nieuwbouw Loenenseweg. Het advies is gebaseerd op een aantal 

voorwaarden.
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Notitie seksualiteit Positief advies, met als aandachtspunt om trainingen te geven 

aan cliënten omtrent veilig vrijen en weerbaarheid. Men wil dit 

regelmatig herhalen.

Advies over de vragenlijst: Ben ik Tevreden In de vragenlijst ook vragen over seksualiteit en middelengebruik 

opnemen.

Advies onderzoek leefklimaat Positief advies dat hierover een onderzoek wordt gehouden. Het 

onderzoek zal eind 2015 afgerond zijn.

Verplicht rustuur voor cliënten Hierover moeten duidelijke afspraken zijn, waarbij maatwerk per 

individu voorop moet staan.

Advies sluiten separeerruimte Positief advies, na raadplegen achterban: maak er een muziekruimte 

van.

Invallers Te veel invallers op de groep, wat onrust veroorzaakt.

Er is een wervingsactie gestart om vaste medewerkers te krijgen.

Project Leven in Vrijheid Enkele raadsleden hebben deelgenomen in werkgroepen.

Kompassie plus Raadslid heeft meegedacht in kernteam.

Cliëntenraad Het Hietveld - vervolg
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Begroting Positief advies via CCR

Ontmoedigen misbruik spuitbussen en verminderen vals brandalarm. Positief advies. Het is goed dat begeleiders met jongeren praten over 

de gevolgen van misbruik spuitbussen. De raad vindt dat het plan 

na ongeveer een half jaar geëvalueerd moet worden. 

Uitbreiding medewerkers die toegang tot Elektronisch Individueel 

Plan (EIP) hebben.

Positief advies. Er zijn medewerkers die om praktische redenen 

een betere toegang tot EIP nodig hebben. Het is in het belang van 

jongeren, dat deze medewerkers kunnen rapporteren in EIP.

Instellen Team Traject en Leerondersteuning - team voor jongeren, 

die het schoolprogramma niet volledig kunnen volgen.

Positief advies. Het is goed dat er extra ondersteuning van een 

speciaal team is voor jongeren, die school niet kunnen volhouden. 

Hierdoor hoeven er minder begeleiders op de groepen achter te 

blijven.

Jongeren die er goed mee om kunnen gaan, kunnen gebruik maken 

van Wi-Fi op de groep. Er is een groepscode, die medewerkers soms 

niet willen / kunnen prijsgeven.

Jongeren, die dat kunnen, moeten gemakkelijker toegang tot Wi-Fi 

verkrijgen. J.P. Heije werkt aan betere toegang tot Wi-Fi per jongere. 

Technisch lijkt dit nu nog niet mogelijk.

Gezonde Leefstijl Ongevraagd advies. Er wordt per groep gewerkt aan Gezonde 

Leefstijl. Het beleid wordt nog uitgeschreven. Kijk of je jongeren 

zelf kunt betrekken bij de ontwikkeling van beleid rondom Gezonde 

Leefstijl. Denk aan voorlichting geven over gezond gedrag.
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Verminderen vrijheidsbeperkende maatregelen Jongeren van de raad zijn betrokken bij de kick-off Leven in vrijheid. 

Jongeren hebben input geleverd voor nieuw te ontwikkelen beleid.

Toegang tot Quli Ongevraagd advies. De raad vindt het goed dat er een proef draait 

bij J.P. Heije. Enkele groepen experimenteren met Quli. De raad is 

geïnformeerd over Quli en de mogelijkheden ervan. Als Quli 

er komt, dan moeten jongeren ondersteund worden in het gebruik 

op de groep. 

Cliënt tevredenheids toets De raad wilde graag onderwerpen toevoegen aan het cliënt 

tevredenheids onderzoek. Het onderzoek wordt uitgevoerd door 

St. Alexander. In dit onderzoek is niet veel ruimte om vragen of 

onderwerpen toe te voegen. De uitkomsten zijn besproken met de 

cliëntenraad. Er zal per groep een plan worden gemaakt om tot  

verbeteringen te komen.

Aanwezigheid groepsleiding op de groep. De jongeren ervaren dat 

groepsleiders veel administratief werk te doen hebben. Hierdoor 

ervaren jongeren, dat groepsleiders te weinig beschikbaar zijn.

Ongevraagd advies. De manager van J.P. Heije heeft de ervaringen 

van jongeren met cluster leiders gedeeld. Er wordt op de groepen 

gewerkt aan een plan. De groepen waar jongeren positief zijn over 

de beschikbaarheid van groepsleiders kunnen als voorbeeld dienen. 

Manager neemt uitkomst medewerkersonderzoek mee. De werkdruk 

van medewerkers is relatief hoog en betreft o.a. de administratieve last.
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Onderzoek naar app mijnadviesrecht.nl door studenten HAN Jongeren van de cliëntenraad worden betrokken in het onderzoek  

en gaan proefdraaien met de app mijnadviesrecht.nl

Jongeren gaan een eigen bijdrage betalen voor Stichting Beheer 

Bewonersgelden (SBB). Voorheen betaalden de jeugdlocaties dit:  

adviesaanvraag via de 3 jeugdlocaties.

Positief advies. 18+ Jongeren van De Beele/ JP Heije en Werkenrode 

Jeugd gaan betalen voor de diensten van SBB/ geldbeheer. Er wordt 

kritischer naar de diensten van geldbeheerders gekeken en de 

kosten, die hiervoor gemaakt moeten worden. Pluryn gaat jongeren 

helpen goed geldbeheer te voeren. Of anders daarin goedkope, 

juiste hulp te krijgen.

De grote bussen voor vervoer van jongeren verdwijnen, omdat ze te 

duur zijn. Er komen kleinere auto’s om jongeren naar hun afspraken 

te brengen.

Positief advies. Het is goed dat de manager nadenkt over kosten en 

praktische uitvoering van vervoer. Jongeren van de raad hebben 

meegedacht over de nieuwe auto’s, vooral over de kleurstelling.

De raadsleden willen graag gebruik maken van iPads, omdat dit het 

raadswerk vergemakkelijkt.

De afdeling Medezeggenschap onderzoekt de mogelijkheden voor 

jongeren, die alleen in een lokale raad zitten. Voor jongeren in de 

Centrale Cliëntenraad zijn er al wel mogelijkheden.

Veranderingen op het terrein. De manager bekijkt of er meer 

mogelijkheden zijn voor (arbeids)participatie op het terrein.

De cliëntenraad is geïnformeerd.
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Samenwerking Lindenhout, De Lichtenvoorde en J.P. Heije in de 

Achterhoek. Jongeren in de Achterhoek moeten veelal ver van huis 

opgenomen worden. Hierdoor kunnen ze niet naar meer dichtbij huis 

wonen en naar school. Het samen werkingsverband onderzoekt om 

zorg en onderwijs dichtbij huis van jongeren te leveren.

De cliëntenraad is geïnformeerd.

Klachtafhandeling Jeugd: adviesaanvraag via CCR De raad vindt onafhankelijkheid en neutraliteit belangrijk. Dit wordt 

meegenomen. De procedure wordt herschreven. Op locatie de Beele 

wordt een vertrouwenspersoon van Zorgbelang Gelderland ingezet 

voor de klachtafhandeling. Dit zal als proef dienen voor de andere 

jeugdlocaties. De raad vindt dat er aandacht moet zijn voor:

Serieus nemen, Zorgvuldig behandelen van klachten, Drempel 

verlagen om klacht in te dienen en Privacy.

Structuurwijziging Pluryn en voorstel wijziging van 

medezeggenschapstructuur (adviesaanvraag via CCR)

Er is een nieuwe structuurwijziging, indeling in regio’s. De raden 

zullen in hoofdzaak hetzelfde blijven. Bij iedere raad wordt gekeken 

of er een participatiegroep ingezet kan worden. Met name voor 

de buitenlocaties en andere onderdelen van J.P. Heije zou een 

participatiegroep zinvol kunnen zijn.

Teveel wisselende groepsleiders en invallers Ongevraagd advies. De J.P. Heije zorgt voor meer vaste groepsleiders, 

zodat jongeren meer rust en structuur ervaren. Pluryn maakt het 

mogelijk om goede begeleiders sneller vast in dienst te nemen.
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Wijziging medicatievergoeding, voortaan via zorgverzekering of eigen 

bijdrage ouders

Positief advies. Het is goed, dat de jongeren via de zorgverzekering 

de medicatie gaan betalen. J.P. Heije heeft tot nu toe alle medicatie 

betaald voor jongeren. Pluryn gaat ouders zo goed mogelijk helpen 

om rondom medicatie een goede keuze te maken.

Ontmoedigen misbruik spuitbussen en verminderen vals brandalarm 

–  bijstellen van plan begin 2015. Groepsleiders hebben gepraat met 

jongeren over het misbruik van spuitbussen. Er was helaas een 

toename van het aantal keren vals alarm. Het plan moet om die 

reden bijgesteld worden.

De raad is geïnformeerd over het bijstellen van het plan.
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Begroting 2015 Positief advies

Advies uitzondering autorisatie EIP Negatief advies, dat alle begeleiders van Kemnade in het EIP van  

alle cliënten kunnen.

Advies wijzigingen dagbesteding Positief advies, om binnen dagbestedingen met stromingen te gaan 

werken. 

Advies directeur SGLVG Positief advies: contract van 2 jaar

Ongevraagd Advies nieuwe bestemming van separeergebouw Ideeën aangedragen om er een muziekruimte of spelruimte van  

te maken. Het creëren van een appartement is ook een optie.

Advies interieur voor het nieuwe woonproject Wapenveld Positief advies, over het voorgestelde interieurplan. Extra opmerkingen 

van de ervaringsdeskundige, waar rekening mee te houden.

Advies aangepast drugsprotocol Kemnade Positief advies, hierdoor komt duidelijkheid voor cliënten en 

medewerkers, hoe te handelen.

De persoonlijk begeleider bespreekt de cliënt versie van het protocol 

persoonlijk met de cliënt.

Advies uitzondering autorisatie EIP, na aanpassingen naar aanleiding 

van het negatief advies van de cliëntenraad

Positief advies, dat alleen medewerkers van de eigen groep  

toegang hebben.

Met als toevoeging dat de uitzondering hierop de nachtdienst is.
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Voorstel activiteitenprogramma Positief advies, dat er op woensdagavond activiteiten met de groep 

worden georganiseerd. En dat er op vrijdagmiddag, combi diensten 

zijn, waarbij 4 activiteiten worden aangeboden.

Evaluatie stromingen:

Dagbesteding, arbeidsmatige dagbesteding, traject begeleiders

Positief advies. Door deze veranderingen zijn er meer cliënten 

aan het werk. De splitsing van de stromingen, geeft meer rust en 

duidelijkheid op de werkvloer.

Groepsvergaderingen Afgesproken dat er groepsvergaderingen op de woonlocaties 

gehouden worden.

Gebruik telefoon tijdens werktijden Telefoon gebruik privé, alleen tijdens pauzes. Dit geldt zowel voor 

medewerkers als voor cliënten.

Advies toestemming vragenlijst/interview af te nemen over het 

meemaken van minder leuke gebeurtenissen.

Positief advies, dat er onderzoek wordt gedaan naar het meemaken 

van vervelende gebeurtenissen en gebruik van middelen. 

In april 2016 zullen de resultaten bekend zijn.
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Begroting 2015 Positief advies

Advies aanvraag structuurwijziging Positief advies

Ongevraagd advies van de raad tegen het beleid om geen vaste 

contracten meer te geven binnen Pluryn.

OR en RvB bekijken het beleid opnieuw, vooral op het punt wat de 

consequenties voor cliënten zijn.

Woonvorm Wijchen/ Malden De raad is bij elke bijeenkomst van Woonvorm Wijchen/ Malden. Dit 

staat standaard op de agenda. De raad is in beeld bij de bewoners.

Adviesaanvraag tv en internetaansluitingen Positief advies 

Bijdrage Pluryn Weekjournaal De raad laat zich af en toe filmen voor Week journaal van Pluryn.

Cliënttevredenheids onderzoek (CTO) De raad is betrokken bij voortraject, uitwerken van verbeterplannen 

m.b.t. CTO. Ze volgen de afgesproken acties.

Adviesaanvraag organisatie wijziging NAH centrum Positief advies (i.p.v. 5, 4 dagen open) Aandachts punten cliënten 

begeleiden waarvoor dit problemen oplevert: voor hen of voor hun thuis.

Twee bijeenkomsten ‘Leven in Vrijheid’ kick off en follow up 

bijeenkomst.

Raadsleden aanwezig bij beiden

Nieuw hoofd behandeling Raadsleden zitten in de sollicitatie commissie

Ongevraagd advies over ziek personeel Verzoek om ‘geheimzinnigheid’ eraf te halen. 
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Informatie: in welk stadium wil je als cliënt 

geïnformeerd worden?

Advies: Alles wat direct cliënten aan gaat, dat wat cliënten gaan 

merken in de praktijk, daar willen cliënten graag in een vroeg 

stadium gehoord worden op vrijwillige basis.

Beleidsavond Medezeggenschap met directeuren en RvB Raadsleden zijn aanwezig en hun adviezen worden meegenomen 

door het directieteam.

Afspraken rond aan-afwezigheid op dagbestedingslocaties. Raad geeft advies over de brief die naar alle dagbestedingscliënten 

gaat. En gaat akkoord met de brief.

Adviesaanvraag structuurwijziging medezeggenschap. Positief advies

Adviesaanvraag ‘alle ambulante begeleiders voor toegang tot EIP  

van alle ambulante cliënten’

Positief advies nadat adviesaanvraag aangepast was naar twee 

gebieden die volledig geautoriseerd worden (i.p.v. 1 gebied). 

Positie persoonlijke begeleiders in 2020. Raadsleden doen mee met bespreken op locatie van dit punt door 

de ‘Denken Delen Doen’-methode. De raad bespreekt wat goed gaat 

en wat beter kan rondom dit punt. Aandachtspunten zijn volgens de 

raad dat er een klik is en dat afspraken nagekomen worden.

De raad spreekt uit dat het wenselijk zou zijn dat cliënten zelf hun 

persoonlijk begeleider kiezen.

Participeren in maatschappij De raad besteedt aandacht aan het feit dat cliënten het gevoel 

krijgen dat ze contacten MOETEN zoeken buiten de deur.
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RvB op bezoek in raad Raadsleden vertellen aan RvB wat hen bezighoudt of waar ze zich 

zorgen om maken. O.a. wordt samen de conclusie getrokken dat 

vaste, herkenbare begeleiders belangrijk zijn. Voor langere termijn: 

de RvB heeft de flexibele schil versoepeld.

Woonvorm Wijchen wel/niet renoveren 

of nieuwbouw

De raad heeft het als standaard agendapunt en zit er bovenop om 

snel duidelijkheid te krijgen voor de bewoners. De raad is aanwezig 

bij de formele bijeenkomsten in deze woning.

Speerpunt van de raad ‘hoe kunnen cliënten in gewaardeerde 

rollen komen met het oog op participatie. Hoe raken de cliënten het 

stempel van ‘cliënt’ kwijt.’

Regelmatig vraagt de raad aandacht voor dit speerpunt om 

bewustwording te creëren. Steeds vaker wordt bij Pluryn 

tegenwoordigover ‘bewoners’ gepraat.
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REA, locatie Nijmegen Begroting 2015 Positief advies 

REA, locatie Nijmegen Verbeterplan Cliënttevredenheidsonderzoek (CTO) Positief advies, samen met de cliënten raad is het 

verbeterplan tot stand gekomen. Daarbij zijn 5 

knelpunten uitgewerkt, waarbij de cliëntenraad  

advies over heeft gegeven.

REA, locatie Nijmegen Advies didactische vaardigheden medewerkers Didactische vaardigheden en coachingsvaardigheden 

ontwikkelen, door deskundigheidsbevordering 

individueel of groepsgewijs.

REA, locatie Nijmegen Advies toepassingen van inzicht in belemmeringen 

van de cursisten

Cursisten geven dit aan. Inplannen training en 

workshop op het gebied van autisme en eventueel 

andere voorkomende beperkingen.

REA, locatie Nijmegen Advies communicatie algemeen Cursisten bespreken met de docent als er sprake is  

van onduidelijke communicatie. Bewustwording van  

de docenten.

REA, locatie Nijmegen Advies stages Cursisten moeten eigen leerdoelen bijhouden 

en eventueel aanpassen gedurende traject. Dit 

vastleggen in het E-portfolio. Docenten coachen 

cursisten hierop.

REA, locatie Nijmegen Advies weekoverleg Weekoverleg is een belangrijk middel in de 

communicatie met en voor de cursisten.
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REA, locatie Nijmegen Advies verhuizing mediadesign Positief advies

REA, locatie Nijmegen Informatieboekje REA voor cursisten De op- en aanmerkingen zijn overgenomen.

REA, locatie Nijmegen Charter of Rights Wordt regelmatig in het weekoverleg besproken

REA, locatie Nijmegen Advies structuurwijzigingen medezeggenschap Negatief advies, huidige structuur blijft gehandhaafd

REA, locatie Nijmegen Speerpunt: hoe ga je op een respectvolle manier  

met elkaar om

Het onderwerp bejegening is besproken in de 

trainingsgroep.

REA, locatie Nijmegen E-portfolio Onhandigheden in het E-portfolio worden verbeterd. 

Alle cursisten gaan werken met het E-portfolio.

REA, locatie Groningen Evaluatie interne verhuizing van opleiding zakelijke 

dienstverlening en ICT

Positief en veel rustiger

REA, locatie Groningen Evaluatie samenvoeging van 2 naar 1 groot ICT lokaal Dit wordt als prettig ervaren zowel door cursisten  

als door docenten

REA, locatie Groningen 1.  Cursist tevredenheids onderzoek

2.  Komst van Thuiszorg Nederland (TSN),  

komt kleine verbouwing

1.  Cursist tevredenheidsonderzoek werd 

het commentaar op gegeven dat er geen 

vooraankondiging van is geweest en de digitale 

versie kwam bij veel in de spam. Papier versie  

wordt als prettiger ervaren.

2.  Door de komst van TSN op de 2e verdieping  

veel onrust en lawaai.

 

» Vervolg

Cliëntenraad REA College Pluryn - vervolg
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Raad Advies/beleidsissue Uitkomst / Terug te zien in beleid

REA, locatie Groningen 1.  Langdurig ziekte onder personeel en hoe dat wordt 

opgevangen

2. Start TSN in gebouw

1.  Het wordt als goed ervaren dat er vervanging is 

geregeld voor de zieke collega’s. Geeft rust en 

duidelijkheid.

2.  Er wordt veel gelopen in het gebouw en lopend 

gebeld, dit geeft onrust. Personeel REA College geeft 

hier aandacht aan en de manager bespreekt e.a. 

met managers TSN.

REA, locatie Groningen 1.  Overgang UWV naar gemeentes

2.  Interne helpdesk van cursisten ICT

1.  Clusterleider legt uit dat de overgang van UWV  

naar gemeentes moeizaam verloopt.

2.  De interne helpdesk van de ICT cursisten wordt 

als positief ervaren.

REA, locatie Groningen Werknemersvaardigheden: invoering 09.00 uur 

aanwezig anders naar trajectbegeleider voor gesprek

Cursisten zijn zich meer bewust van de ernst van op 

tijd komen en nemen meer de moeite om te bellen  

bij vertraging en als zij ziek zijn.

Vervolgens enkele cursisten mogen de docenten er 

nog consequenter mee omgaan.

REA, locatie Groningen Kerstlunch De kerstlunch is goed verlopen, de organisatie heeft 

het goed gedaan, complimenten.

REA, locatie Heerlen Netwerk Netwerk afgerond, werkt naar behoren.

REA, locatie Heerlen Activiteiten rondom feestdagen Er worden versnaperingen voor aangeschaft, tijd vrij 

gemaakt om iets te vieren.
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Cliëntenraad REA College Pluryn - vervolg

Raad Advies/beleidsissue Uitkomst / Terug te zien in beleid

REA, locatie Heerlen Bespreken van fatsoensnormen De cliëntenraad mailt alle cursisten hierover

REA, locatie Heerlen Uitstapjes met cursisten Uitgevoerd voor de zomervakantie

REA, locatie Heerlen Werkzaamheden op stage bespreken REA kan dan afspraken maken met stageplek.

REA, locatie Heerlen Projecten bijv. Serious Request Uitgevoerd door aantal cursisten.

REA, locatie Heerlen Inrichting buiten het gebouw, parkeerplaatsen, 

rookplaatsen enz.

Rookplaats is gecreëerd. Er zijn onvoldoende 

parkeerplaatsen voor iedere cursist.

REA, locatie Heerlen Excursie Tweede Kamer Een aantal cursisten is er geweest.

REA, locatie Heerlen Deelname door raadsleden aan Equass Is gebeurd.

REA, locatie Heerlen Schoolmail moet beter en meer gebruikt worden. Is onder de aandacht gebracht.
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WMO-Denktank Nijmegen e.o

Organisatie van de WMO-denktank
De WMO-denktank is een onafhankelijk platform waar ervarings-

deskundigen meepraten over het WMO-beleid in de gemeenten van 

het Rijk van Nijmegen. In 2015 heeft de Denktank 11 keer vergaderd. 

De Denktank is daarbij ondersteund door een ondersteuner die door 

Pluryn betaald wordt en een ondersteuner die via een participatiebaan 

van de gemeente Nijmegen is betaald. De laatste ondersteuning is na 1 

september gestopt. 

Er zijn tot 1 september 10 werkmiddagen gehouden waarin de 

werkgroepen zich voorbereiden, de leden hielden onderling contact 

en werkten individueel aan projecten. Voor het eerst heeft de WMO-

Denktank gewerkt met een jaarplan. Daarbij nodigden zij extern 

adviseur Niels Schuddeboom uit om mee te denken. Veel tijd besteedde 

de Denktank aan het neerleggen van een begroting en bijbehorend 

projectplan bij diverse financiers, zoals een fonds, gemeente en RPE.  

In 2015 is daarover nog geen duidelijkheid ontstaan. Pluryn heeft de 

WMO-Denktank financieel en qua ondersteuning geholpen. 
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I. Verbinding met andere organisaties 

A.  Kandidatenraad Werkbedrijf: de WMO Denktank heeft een zetel 

(Marco Buurman). 

B.  Er zijn 2 bindingsdagen bezocht: contactmiddagen van alle 

cliëntenraden in de omgeving. 

C.  Er is contact geweest met het Regionaal Platform 

Ervaringsdeskundigen (RPE, eerder Regionaal CoördinatiePunt 

Burger participatie): Madeleine Smulder en Peter Eggen vullen 

ieder 1 zetel in het bestuur in. Verschillende bijeenkomsten 

van het RPE zijn bezocht en gesprekken zijn  gevoerd over de 

verbindingen met het RPE. Ook zijn bijeenkomsten over het 

doel groepenvervoer bezocht. 

D.  Samenwerken met Zorgbelang Gelderland; er is contact gelegd 

met Zorgbelang over signalen rondom de transitie.

E.  Leden van de adviescommissie JMG hebben een bezoek 

gebracht aan de WMO-Denktank. Er is een korte lijn tussen 

deze adviescommissie en de WMO-denktank omdat een lid 

regelmatig het laatste uur bij de WMO-Denktank aansluit.

F.  Er is contact geweest met het Jongerennetwerk Gelderland 

(later opgegaan in Jimmy’s). 

G.  Igor v.d. Vlist is vanuit de Combinatie op bezoek geweest. 

H.  Er is deelgenomen aan het beleidsoverleg van het 

ZelfregieCentrum (ZRC)

I.  Het Jeugdwelzijnsberaad in Weurt is bezocht: thema Dossiers.

J.  Er is met de NIM gesproken over de invulling van het 

Cliënttevredenheidsonderzoek.

K.  Gesprek met Gerhard Nas over filmpje WMO in Beeld

In het projectplan stonden als doelen:
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II. Samenwerken met gemeenten 

-  Vanuit diverse kanalen inventariseren van ervaringen nav de 

transitie en deze terugkoppelen:

 A.  Voor Mook en Middelaar is commentaar geleverd op een 

voorlichtingsbrief.

 B.  Nieuwjaarsreceptie gemeente Nijmegen is bezocht.

 C.  Training voor sociale wijkteams: er is een rollenspel door 

ervaringsdeskundigen bedacht voor sociale wijkteams. 

Deze is geoefend met het Sociaal Wijkteam in Wychen en is 

gehouden in Wijkteam Midden.

 D.  Met de beleidsambtenaar van de gemeente Nijmegen is 

contact geweest over de gevolgen van de transitie. 

 E.   Er is feedback gegeven op de WMO-pas van Breng, op de 

communicatie naar cliënten toe, op de website van de 

gemeente, procedure herindicaties, op het besluit over 

huishoudelijke hulp.

 F.  Er is een middag bezocht van het toezichthoudend orgaan 

de GGD. Daarnaast is een toezichthouder op bezoek 

geweest bij de WMO-Denktankvergadering.

III. Achterban informeren over WMO

-  Het organiseren van een inspiratie-dag, delen van ‘good 

practices’, mogelijk in combinatie met bindingsdag voor 

cliëntenraden. 

-  Bezoeken van (politieke) bijeenkomsten om op de hoogte 

te blijven en dit in begrijpelijke taal terugkoppelen aan de 

achterban. 

-  Onszelf scholen: bijvoorbeeld ervaringsdeskundigheidstraining 

 a.  Doordat de werkmiddagen en vergaderingen op J72 

zijn gehouden was er intensief contact met het ZRC 

(Zelfregiecentrum), 

 b.  Leden van de WMO-denktank hebben mee gedaan aan de 

training van Onderling Sterk “Die Ken ik”.

 c.  De toegevoegde ondersteuner van de WMO-denktank 

(participatiemedewerker) heeft de inclusie training van 

Pluryn gedaan. Dit is gebruikt om de achterban beter  

te  kunnen informeren. 
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Meer bekendheid voor de WMO DenkTank 

-  Er is een nieuwe folder gemaakt over het werk van het Platform.

-  Informatie verspreiden en netwerk uitbreiden via de Facebook 

pagina, hier ook een agenda bijhouden van activiteiten rondom 

de WMO. 

- Communiceren via nieuwsbrief

-  De Denktank heeft een avond bezocht van de plaatselijke PvdA  

waarbij staatssecretaris Van Rijn aanwezig was. Thema: transitie.

-  Via een LoesjeWorkshop meer reclame gemaakt.
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Informatie en advies
Meer weten over medezeggenschap 

bij Pluryn?

 088 - 779 20 70

 medezeggenschapclienten@pluryn.nl

 www.pluryn.nl

www.pluryn.nl


