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Heb je vragen over de nieuwe
wetten in de zorg? Mag Pluryn
jou wel een eigen bijdrage voor
waskosten vragen? Voor dit soort
vragen en nog veel meer kun je
terecht bij het Sociaal Juridisch
Servicepunt (SJS). Het SJS geeft
informatie en advies over alle
onderwerpen die met wetten
en regels te maken hebben.
Medewerkers van Pluryn, cliënten
en verwanten kunnen bij het SJS
terecht. Zorg dat je vraag niet
verandert in een klacht of
probleem. Klop op tijd aan.
Voor alle vragen over zorgwetten
en -regels kun je terecht bij het
Sociaal Juridisch Servicepunt (SJS).

We bieden de informatie ook
als gesproken folder (film) aan.
Bekijk de film op www.pluryn.nl
bij ‘Over Pluryn’ en dan
‘films en folders’.

Wie/wat is het SJS?
Het Sociaal Juridisch Servicepunt is een
onderdeel van Bureau Medezeggenschap.
Een team van medewerkers geeft een
gedegen advies over een kwestie. Ieder
heeft zijn eigen expertise.

Voorbeeld 1:
vragen over een rechterlijke
machtiging
Pluryn benadert ouders met de vraag of
ze over een rechterlijke machtiging (RM)
voor hun zoon willen praten. Een rechter
lijke machtiging is een beslissing van de

rechter om iemand gedwongen op te
nemen. De ouders schrikken hiervan en
zien een RM als een aantasting van hun
ouderlijk gezag. Hun zoon is vrijwillig
opgenomen omdat hij gedragsproblemen
had. Ze voelen alsof Pluryn de rechterlijke machtiging al als een voldongen feit
presenteert. Vragen aan het SJS zijn: wat
houdt een RM precies in en hoelang
duurt zo’n maatregel. Moeten wij en/of
onze zoon zelf toestemming geven om
een RM aan te vragen? Is het nodig om
een advocaat in te schakelen?

Sociaal Juridisch Servicepunt
als helpdesk

Voorbeeld 2:
vragen over het rookbeleid

Misschien heb je ook juridische vragen
over de sociale zekerheid of zorg?
Ons team probeert een antwoord te
vinden op jouw vragen.
Je kunt bijvoorbeeld vragen stellen over:
•	de Participatiewet
•	de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(WMO) zoals woning aanpassingen
en regiotaxi
•	zaken rondom de Wajong
•	wat er in de wet staat over het
mentorschap
•	waar je recht op hebt als je bij
Pluryn woont

Een lokale cliëntenraad van Pluryn stelde
de volgende vragen aan het SJS over het
rookbeleid. De raadsleden wilden graag
weten: wat de wet zegt over roken in
WLZ-instellingen.
•	Mag een cliënt roken op zijn eigen
kamer?
•	Mag een medewerker in een instelling
roken waar cliënten bij zijn?
•	Moeten medewerkers ruimte en pauze
krijgen om te roken?
•	Hoe verhouden roken en zelfregie zich
juridisch tot elkaar?

Contact

Heb je een vraag?

Heb je vragen? Neem contact op met
het SJS. Voorkom dat je vraag een steeds
groter probleem wordt. Het Sociaal
Juridisch Servicepunt is te bereiken via:
E-mail: sjs@pluryn.nl
Telefoon: 088 - 779 20 70
Mobiel: 06 - 10 28 99 47
Adres: 	Industrieweg 50,
6541 TW Nijmegen

Bel dan: 088 - 779 20 70
Of mail naar sjs@pluryn.nl
Zorg dat je vraag geen klacht wordt.
Ga op tijd naar het SJS.

Samengevat
Heb je vragen over wetten en regels?
Het Sociaal Juridisch Servicepunt (SJS) geeft antwoord.
Denk bijvoorbeeld aan:
• Mag ik roken op mijn eigen kamer?
• Waar heb ik recht op bij Pluryn?
• Is Wajong iets voor mij?
Iedereen kan bij het SJS terecht.
Het SJS hoort bij Bureau Medezeggenschap.
Er werkt een heel team voor het SJS.

Sterker in de samenleving
Een mens kijkt van nature graag vooruit, maakt plannen, heeft dromen. Goed wonen,
een vak leren en werken. Dat wil toch iedereen? Ook bij complexe problematiek in
gehandicaptenzorg of jeugdzorg. Iedereen doet immers mee! De kracht komt uit de
mensen zelf. Pluryn ondersteunt hen daarbij.

Informatie en advies
Voor meer informatie of aanmelding kun je
terecht bij het klantenbureau van Pluryn:

088 - 779 50 00

www.pluryn.nl

3279-SJS0420C037

klantenbureau@pluryn.nl

