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Werken voor 
Medezeggenschap 
Cliënten bij Pluryn

Krijg je zorg van Pluryn? Dan kun je meepraten 
over besluiten van Pluryn. We noemen dat 
medezeggenschap. Jongeren en volwassen 
cliënten praten mee in de centrale cliëntenraad 
en lokale raden. Je kunt ook als cliënt werken 
voor medezeggenschap. Pluryn heeft een 
Bureau Medezeggenschap en een Sociaal 
Juridisch Servicepunt. Is dat iets voor jou? 
Hieronder lees je er meer over.

Wat doe je bij Bureau Medezeggenschap?
Bureau Medezeggenschap helpt de cliëntenraden 
van Pluryn. Bij dit bureau werken cliënten en  
begeleiders. Samen helpen zij de medezeggenschap 
zo goed mogelijk te regelen.

Je kunt met een indicatie voor dagbesteding  
werken bij Bureau Medezeggenschap. Begeleiders 
ondersteunen je daarbij. Je doet het werk dat bij  
je past, bijvoorbeeld: 
• Voorbereiden van de vergaderingen, notulen 

uitwerken op de computer, kopiëren en post 
versturen

• Folders, posters en nieuwsbrieven maken
• Teksten makkelijker maken
• Bedenken van spellen en materialen voor  

inspraak en medezeggenschap
• Thema-bijeenkomsten voorbereiden
• Meedoen aan gespreksgroepen en onderzoek, 

binnen en buiten Pluryn. 

Interesse? 
Neem contact op met Bureau Medezeggenschap!
Bel of mail Marion Bulkens / Margot Huijbregts:

 088 - 779 20 70

 medezeggenschapclienten@pluryn.nl

mailto:klantenbureau%40pluryn.nl?subject=


Sociaal Juridisch Servicepunt
Heb je vragen over nieuwe wetten in de zorg?  
Bijvoorbeeld of Pluryn jou wel geld mag vragen voor 
waskosten? Voor dit soort vragen en meer ga je naar 
het Sociaal Juridisch Servicepunt (SJS). Het SJS geeft 
informatie en advies over alles wat met wetten en 
regels te maken heeft. Medewerkers van Pluryn, 
cliënten en naasten kunnen bij het SJS terecht voor 
eenvoudige vragen. 
Het Sociaal Juridisch Servicepunt hoort bij Bureau 
Medezeggenschap. Een team van medewerkers 
geeft goed advies over jouw vraag. Ieder heeft zijn 
eigen kennis. Zorg dat je vraag geen klacht of  
probleem wordt. Ga op tijd naar het SJS.

Heb je een vraag? 
Of wil je er werken met een indicatie voor  
dagbesteding? Bel of mail naar:

 088 - 779 20 70

 sjs@pluryn.nl

Contact
Bureau Medezeggenschap en het Sociaal Juridisch 
Servicepunt vind je op:

Hoofdkantoor Pluryn
Industrieweg 50
6541 TW Nijmegen

 088 - 779 20 70

Werkdagen: maandag dinsdag, donderdag en  
vrijdag, werktijden tussen 09.30-16.00 uur

E-mail 
Bureau Medezeggenschap:

 medezeggenschapclienten@pluryn.nl

Sociaal Juridisch Servicepunt:

 sjs@pluryn.nl
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