
Dienstverleningsovereenkomst

Mijn afspraken 
met Pluryn.



Urjen komt bij Pluryn wonen en krijgt 

behandeling. In de dienstverlenings

overeenkomst staan alle afspraken.

Krijg je zorg van Pluryn? Ben je bij Pluryn in behandeling? Of maak je 
 gebruik van onze andere diensten? Dan ben je een cliënt bij Pluryn.  

Jij kiest welke zorg en diensten jij van Pluryn wilt hebben. Soms bepaalt de 
rechter of gemeente dit. De afspraken over de zorg en diensten zetten we 
in een dienstverleningsovereenkomst. Daarin staan de rechten en plichten 
van Pluryn en die van jou. We zetten allebei onze handtekening: jij en Pluryn. 
We zeggen met die handtekening dat we de afspraken kennen. En dat we 
ons aan die afspraken houden.



Uitleg woorden

Zorgaanbieder
Dat is de organisatie van wie je zorg krijgt, in dit geval Pluryn.

Wettelijk vertegenwoordiger
Een wettelijk vertegenwoordiger is iemand die voor een 

cliënt mag beslissen. Die persoon beslist bijvoorbeeld over 

geldzaken en tekent belangrijke papieren.

Belangenbehartiger
Je kunt iemand aanwijzen die jou helpt. Dat is de belangen

behartiger. Je familie kan ook samen met Pluryn iemand 

aanwijzen.

Indicatiebesluit, toekenning of beschikking
Pluryn mag jou niet zomaar zorg geven. Er is eerst een indicatie, 

toekenning of beschikking nodig. In zo’n besluit staat precies 

op welke zorg en diensten jij recht hebt. Je zorgverzekering, 

gemeente of het CIZ (www.ciz.nl) geeft die indicatie. Soms 

ook bepaalt de rechter welke zorg je nodig hebt.

Zorgarrangement
Alle diensten en zorg die jij van Pluryn ontvangt,  

noemen we samen een zorgarrangement.

Zorg in Natura
Meestal krijg je geen geld maar zorg. Je zorgverzekering, het 

zorgkantoor of gemeente betaalt de zorgkosten aan Pluryn. 

Persoonsgebonden budget
Soms krijg je wel geld voor de zorg die je nodig hebt. Dan kun 

je zelf die zorg inkopen. Dat heet: persoonsgebonden budget 

(PGB). Het is precies zoveel geld als bij de indicatie past.

De zorg- en dienstverleningsovereenkomst
Hierin staan de afspraken die je met Pluryn maakt.

De dienstverlenings
overeenkomst bestaat  
uit twee delen:

  de ‘overeenkomst van zorg en dienstverlening’. 

Hierin vind je de afspraken die wij met elkaar 

maken.

   de ‘algemene voorwaarden zorg en dienstverlening’.   

Hierin vind je de rechten en plichten die wij samen 

hebben. 

Je handtekening betekent ook: ik ben het eens met 

de algemene voorwaarden. We bespreken hieronder 

de over eenkomst en de algemene voorwaarden.  

Maar eerst leggen we een aantal woorden uit.
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Ook als je thuis zorg krijgt van 

Pluryn moeten er goede afspraken 

worden gemaakt.

Van de overeenkomst bestaan verschillende versies.  

Welke versie krijg jij? Dat ligt er aan of je bij Pluryn komt 

wonen of niet. En hoe je de zorg gaat betalen.

Welke zorg krijg je?
Pluryn geeft jou de zorg die in je indicatie of beschikking 

staat. Dat doen we op een afgesproken plaats. Krijg je zorg 

voor langere tijd? Dan krijg je binnen 6 weken een eigen 

plan. Hierin staat welke doelen je wilt bereiken. En hoe we 

dat gaan aanpakken. Je stelt het plan samen met Pluryn op. 

Natuurlijk mag je dit plan zelf ook lezen. Het is de bedoeling 

dat je het plan ondertekent.

Hoe lang zijn de afspraken geldig?
In de overeenkomst staan de begindatum en einddatum  

van onze afspraken.

Wie betaalt de zorg die je van Pluryn krijgt? 
Krijg je ‘zorg in natura’? Dan betaalt het zorgkantoor, de 

gemeente of je zorgverzekering de rekening.

Heb je een persoonsgebonden budget? Dan betaal je zelf  

de kosten. We spreken af dat je de rekening op tijd betaalt. 

Wil je extra diensten van Pluryn?
Wil je dingen die niet in je indicatie of beschikking staan? 

Dan betaal je die zelf. De afspraken komen in een aparte 

overeenkomst. Pluryn en jij ondertekenen die aparte over

eenkomst.

1. De overeenkomst van zorg en dienstverlening



In het individueel plan staan de 

doelen die je wilt bereiken en  

hoe we het gaan aanpakken.

2. Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zorg en dienstverlening horen 

bij de overeenkomst. Hierin staan allerlei afspraken. Bijvoor

beeld: wanneer de overeenkomst eindigt en wanneer jij en 

Pluryn eerder kunnen stoppen. Ook kun je de overeenkomst 

tussendoor veranderen. Andere belangrijke punten zijn:

De juiste zorg
•  Je hebt een geldig besluit nodig voor de zorg van Pluryn. 

Dit krijg je van het CIZ, je zorgverzekering of de gemeente. 

Soms heb je na verloop van tijd meer of minder zorg nodig 

dan in het indicatiebesluit staat. Dan moet je een nieuwe 

indicatie aanvragen.

• Soms ook bepaalt de rechter welke zorg je nodig hebt.

• Pluryn moet jou goede zorg geven.

•  Je werkt mee zodat Pluryn jou de zorg zo goed mogelijk 

kan geven.

•  Levert Pluryn zorg of diensten in jouw eigen huis?  

Dan moeten de medewerkers er op een goede manier 

kunnen werken.

Individueel Plan
Binnen zes weken krijg je een eigen plan. Dat plan maak je 

samen met Pluryn. Hierin staat welke doelen je wilt bereiken. 

En hoe we dat gaan aanpakken. Afspraken gaan bijvoorbeeld 

over wonen, werken, leren, zorg en vrije tijd.

Soms staan er afspraken in het plan die je vrijheid verminderen. 

Je krijgt minder vrijheid als dat nodig is voor de veiligheid 

van jou of anderen. Maar alleen als dat echt niet anders kan. 

Met jouw handtekening geef je toestemming voor uitvoering 

van het plan. Ben je minderjarig of kun je niet goed voor je 

eigen belangen opkomen? Dan moet jouw wettelijk vertegen

woordiger toestemming geven.

Moet er iets gebeuren wat niet in je plan staat? Dan is 

daarvoor jouw toestemming nodig. Als er spoed bij is, zorgt 

Pluryn er soms alvast voor. Je krijgt dan achteraf duidelijk 

uitleg. Eén keer per jaar kijken we samen naar je plan. Zijn er 

dingen die je wilt veranderen? Bespreek dat dan met Pluryn.  

De veranderingen komen in je plan te staan.



 

De cliëntenraad komt op voor 

de belangen van mensen die 

zorg krijgen van Pluryn.

Informatie geven
Pluryn geeft je de informatie die je nodig hebt. Dat doet 

Pluryn op een manier die jij begrijpt. De informatie gaat over 

je zorg. Je krijgt ook informatie over de cliëntenraad. En over 

hoe je een klacht kunt indienen. En wat onze huisregels zijn.

Soms is het beter voor je dat je bepaalde informatie niet zelf 

krijgt. Dan geven we die informatie aan je wettelijk vertegen

woordiger of belangenbehartiger. Als je zelf geen informatie 

wilt ontvangen, dan houdt Pluryn daar ook rekening mee. 

Tenzij het om heel belangrijke informatie gaat. Zelf moet je 

ook informatie aan Pluryn geven. Je moet eerlijk zijn. En is  

er iets belangrijk voor de zorg of dienstverlening? Dan moet 

je dat vertellen.

Jouw privacy
Pluryn zorgt voor zoveel mogelijk privacy bij het verlenen 

van zorg. Alles wat met jouw zorg en dienstverlening te 

maken heeft, bewaren we. Ook je plan.

Alles is privé. Niet iedereen mag je plan of informatie lezen. 

Als je verhuist, gaat de informatie met je mee. Dat moet je 

wel goed vinden. Je mag Pluryn een kopie van je informatie 

vragen. Die kopie krijg je, behalve als die informatie ook 

over anderen gaat. Pluryn regelt de kopie van je informatie 

binnen vier weken. Als je bij Pluryn weggaat, bewaren we de 

informatie nog 15 jaar. Daarna vernietigt Pluryn het. Je mag 

ons vragen je informatie eerder te vernietigen. Soms moeten 

we van de wet informatie langer bewaren. Dan houden we 

ons daaraan.

Jouw toestemming
Voor sommige dingen heeft Pluryn vooraf jouw toestemming 

nodig. Zoals meewerken aan een onderzoek of het maken 

van een foto of film. Als je bij Pluryn woont, mag je bezoek 

ontvangen. Sommige cliënten hebben extra afspraken over 

het ontvangen van bezoek. Als er afspraken zijn, dan vermelden 

we dat in je plan. Het kan gebeuren dat je een keer moet 

verhuizen. Moet je verhuizen binnen de locatie, dan vertelt 

Pluryn je dat op tijd. Als je het er niet mee eens bent, kun je 

dat laten weten. Verhuizen naar een andere locatie kan alleen 

als je het ermee eens bent. Pluryn vertelt je dat op tijd en 

overlegt met je.

Veel cliënten werken bij Pluryn of doen daar hun dag

besteding. Pluryn is de eigenaar van het werk dat jij daar 

maakt. Bijvoorbeeld schilderijen of andere producten.  

Je geeft dat recht aan Pluryn als je de overeenkomst voor 

zorg en dienstverlening ondertekent.

Pluryn vindt jouw privacy erg belangrijk. Wil je meer weten 

over hoe wij omgaan met jouw gegevens en wat je rechten zijn. 

We leggen het uitgebreid uit in de folder ‘Zijn jouw gegevens 

veilig?’. Je kunt de folder vinden op de website van Pluryn.

Voor het maken van een film 

of foto, heeft Pluryn jouw 

toestemming nodig.



 

Producten die je maakt, worden 

eigendom van Pluryn.

Klachten
Heb je een klacht over Pluryn? Dan kun je gebruik maken 

van de klachtenregeling. In de folder ‘Hoe los ik een klacht 

op’ lees je er meer over. Als je wilt, sturen we de folder naar 

je toe. Je kunt de folder ook op de website van Pluryn vinden. 

Schade
Doet Pluryn niet wat er in de overeenkomst staat? En heb  

je daar schade door? Dan geef je ons de kans om ons te 

 verbeteren. Pluryn betaalt hiervoor de kosten. Lukt het  

Pluryn niet om te verbeteren? Dan krijg je een vergoeding.  

Je moet zelf voor een verzekering zorgen. Die verzekering  

is voor wanneer jij schade veroorzaakt.

Zelf stoppen
Vind je de zorg van Pluryn niet goed? Dan kun je stoppen 

bij Pluryn. Je kunt jouw afspraken met Pluryn ook afzeggen 

voordat de zorg en diensten beginnen. Dat kan tot vier 

dagen voor de begindatum. Daarna brengen we kosten in 

rekening. Ook als de rechter je een indicatiebesluit heeft

 gegeven, kun je de zorg bij Pluryn stoppen. Maar je moet 

dan wel voor een andere zorgaanbieder kiezen.

Pluryn stopt
Pluryn kan de zorg ook stoppen:

• Als je niet doet wat je met Pluryn afsprak.

•  Als jij, je ouders of andere relaties van jou zich 

niet goed gedragen tegenover Pluryn.

•  Als jij meer zorg nodig hebt dan Pluryn kan geven.

 

Pluryn moet de overeenkomst opzeggen met een brief.  

Dat gebeurt meestal twee maanden van tevoren. 

Pluryn helpt jou dan om een andere plek te vinden.

Dit is een samenvatting en vertaling van de algemene  

voorwaarden zorg en dienstverlening. Het officiële 

 document kun je krijgen bij het Klantenbureau van Pluryn: 

klantenbureau@pluryn.nl. Aan deze vertaling kun je geen 

rechten ontlenen. Alleen het officiële document telt.
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Informatie en advies
Meer weten over onze mogelijkheden? 

Vraag het aan het klantenbureau:

 088 - 779 50 00

 klantenbureau@pluryn.nl

 www.pluryn.nl

Krijg jij zorg van Pluryn?
Dan is het belangrijk om afspraken te maken.
De afspraken staan in een dienstverlenings
overeenkomst.
Pluryn moet zich aan de afspraken houden.
Jij moet je ook aan de afspraken houden. 
Bij de overeenkomst hoort een individueel plan.
In het plan staat welk doel je wil bereiken.
Ook staat in het plan welke zorg daarvoor 
nodig is.
Het plan kan worden aangepast aan wat jij wil.
Je gegevens zijn privé.
Niet iedereen mag de gegevens lezen.
Pluryn is verplicht informatie te geven die jij 
begrijpt.
Jij moet belangrijke informatie aan Pluryn geven.
Soms heeft Pluryn jouw toestemming nodig.
Bijvoorbeeld als je moet verhuizen.
Ben je het ergens niet mee eens, dan kun je 
een klacht indienen. 
Als je wil, kun je stoppen bij Pluryn.
Pluryn kan de zorg ook stoppen.


