Jouw Perspectief
Plan.
Werken aan je toekomst



Rianne maakt afspraken met haar
begeleider. Pluryn houdt alle
afspraken bij in haar Perspectief
Plan. Het plan staat op de computer.

Je eigen plan
Iedere cliënt bij Pluryn heeft een eigen plan. Jij en Pluryn zetten in dat plan wat voor jou belangrijk
is. Wat heb jij nodig om een goed leven te leiden? Wat wil je leren en waar heb je hulp bij nodig?
De afspraken komen in jouw Perspectief Plan. Pluryn houdt dat bij in een dossier op de computer.
Jij mag dat plan altijd inzien. Dat staat zelfs in de wet. Tenzij er andere afspraken zijn.

Wat een Perspectief Plan is en wat er allemaal in staat? Dat
lees je in deze folder. Wil je jouw Perspectief Plan inzien?
Vraag het aan je begeleider.

Waarom een Perspectief Plan?
In je Perspectief Plan staan de afspraken die je maakt met
Pluryn. Het plan maakt duidelijk op welke ondersteuning en
behandeling jij recht hebt. Krijg je niet alle ondersteuning of
behandeling? Dan kun je dat tegen Pluryn zeggen.

Wat staat er in het Perspectief Plan?
Jouw Perspectief Plan bestaat uit verschillende onderdelen.
Bijvoorbeeld de werkplannen waarin je doelen staan. In een
ander deel staat wie je bent. Persoonlijk begeleiders en vaak
ook gedragswetenschappers zetten deze informatie in je
plan op de computer.

1. Wie ben jij?

4. Werkplan

Dit gedeelte van je Perspectief Plan gaat helemaal over jou.
Hier staat waar je sterk in bent en wat aandachtspunten
zijn. Wie dit leest, krijgt een goed beeld van jou.

In kleine stapjes kun jij je hoofddoelen (punt 3) bereiken.
De kleine stapjes staan in je werkplan. Ze worden
opgeschreven door iedereen die bij jouw ondersteuning
betrokken is. Jouw hoofddoel kan bijvoorbeeld zijn:
‘zelfstandig worden’. Een klein stapje kan dan zijn:
‘zelf boodschappen doen’.

2. Over jouw toekomst (Perspectief)
Pluryn en jij schrijven hier over jouw toekomst.
•	Hoe wil jij je ontwikkelen?
•	Wat wil je leren?
•	En hoe ziet je toekomst er na bijvoorbeeld één of
twee jaar uit?

3. Hoofddoelen en afspraken
Het is belangrijk dat er duidelijke doelen zijn. Zo weet
jij waar je de komende periode aan kunt werken. In de
hoofddoelen en afspraken zijn jouw wensen en de risico’s
beschreven. Hieraan koppelen jij en Pluryn doelen.

Wie kan er in jouw plan?
Een klein aantal medewerkers kan bij jouw dossier. Alleen
mensen die voor of met jou werken. Afhankelijk van hun
functie, kunnen medewerkers informatie wel of niet inzien.
Ook over hoe lang ze toegang hebben tot jouw dossier zijn
regels gemaakt. Je persoonlijk begeleider kan bijvoorbeeld
meer inzien en veranderen dan een invalkracht. Tijdelijke
medewerkers of flexmedewerkers mogen alleen inzien wat
zij echt nodig hebben en alleen wanneer ze werken. Is er
een noodgeval? Dan kunnen anderen tijdelijk toegang krijgen
tot jouw plan. Bijvoorbeeld een huisarts die langskomt. Dit
gebeurt allemaal automatisch.

Welke baan past bij jou? Ook je
plannen voor de toekomst komen
in jouw Perspectief Plan.

Alleen mensen die jouw
profiel moeten kunnen
zien, kunnen bij jouw
Perspectief Plan.
Bijvoorbeeld omdat ze
met jou werken.

En verder…
Jouw dossier bevat meer dan alleen jouw Perspectief Plan.
Het heeft ook nog andere onderdelen. Zo kunnen begeleiders
jou de juiste begeleiding bieden.

Jouw gegevens zijn veilig
Jouw privacy is heel belangrijk. Niet iedereen mag jouw plan
lezen. Je dossier staat goed beveiligd op de computer. Alleen
mensen die toegang hebben kunnen er bij. Dit gaat helemaal
volgens de wet. Daarom zijn er regels voor je mentor, curator,
medewerkers en verwanten.

Informatie en advies
Meer weten over onze mogelijkheden?
Vraag het aan het klantenbureau:

088 - 779 50 00
klantenbureau@pluryn.nl
www.pluryn.nl

3202-CLEIP0320C27

Bij Pluryn krijg jij een eigen plan:
Een Perspectief Plan.
Het plan beschrijft wat voor jou belangrijk is.
Jij en Pluryn spreken dit samen af, bijvoorbeeld:
• Wat is nodig voor een fijn leven?
• Wat wil je leren?
• Waar heb je hulp bij nodig?
Deze afspraken staan in de computer.
Jij mag je plan inzien.
Dat staat zelfs in de wet.
Tenzij er andere afspraken zijn.
Jouw gegevens zijn veilig.
Niet iedereen mag jouw plan lezen.
Alleen mensen die voor en met jou werken.

