Jaarverslag
Medezeggenschap
Cliënten
2019

Dit is het verslag van de Medezeggenschap.
Cliënten praten mee over het beleid van Pluryn.
Het verslag gaat over het jaar 2019.
Wat deed de Centrale Cliënten Raad (CCR) toen?
Je leest het hier.
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Wat is Medezeggenschap?
Medezeggenschap is opkomen voor de belangen
van cliënten. In dit centrale jaarverslag van de
Medezeggenschap Cliënten krijg je een samengevat
overzicht van hoe de cliëntenraden dat in 2019 deden.
De lokale raden maken daarnaast allemaal een eigen jaarverslag.
Pluryn luistert naar jouw mening. Woon of werk je als cliënt bij Pluryn?
Dan mag je meedoen in de cliëntenraad. Zo praat jij mee over het
beleid van Pluryn.
In 2019 zijn er twee nieuwe lokale cliëntenraden opgericht voor de
locaties Driebergen en Kinabu. Daarmee zijn er nu in totaal 18 lokale
cliëntenraden. De lokale raden zijn bezocht door de coördinator
Medezeggenschap en de secretaris van de CCR.

De Centrale Cliëntenraad in vergadering
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Lokale cliëntenraden
Pluryn telde in 2019 18 lokale cliëntenraden.

1 Pluryn Groesbeek, Limburg, Brabant
2 Wonen Nijmegen e.o.
3 De Winckelsteegh
In 2019 zijn er twee nieuwe lokale cliëntenraden opgericht voor de
locaties Driebergen en Kinabu. Daarmee zijn er nu in totaal 18 lokale
cliëntenraden. De lokale raden zijn bezocht door de coördinator
Medezeggenschap en de secretaris van de CCR.

(met de participatieraden JOL-raad en Toren-raad)

4 Pluryn Arbeid
5 Werkenrode Jeugd
6 Kemnade
7 Studentenraad REA College
8 Het Hietveld
9 Jan Pieter Heije
10 De Hoenderloo Groep
11 De Beele
12 Maarsbergen
13 Almere
14 Almelo
15 Kinderdienstencentrum Heimdal
16 Eefde
17 Kinabu
18 Driebergen
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Ondersteuners en coördinator
Aan elke lokale raad is een professionele ondersteuner van Pluryn
verbonden. Er zijn nu in totaal 4 ondersteuners en een coördinator
actief. De coördinator is ook adviseur van de CCR. De ondersteuners
vergaderen 6 keer per jaar met de CCR en nemen deel aan een
regionale intervisie-groep.
De coördinator van de CCR zit in een landelijke intervisiegroep van
Raad op Maat. In 2019 heeft de voorzitter van de CCR, die ook lid is
van de commissie Ethiek, meegewerkt aan een intervisiedag over
Ethiek en Moreel Beraad. In september 2019 werd, voor de periode
van een jaar, een stagiaire van de Hogeschool van Arnhem en
Nijmegen aangenomen.

Coördinator CCR Renata Dijkstra (midden) en
ondersteuners Ine Dieckmann (linksboven),
Laurian Alferink (rechtsboven), Carlijn Schraven
(rechtsonder), Silvia Wijnen (linksonder).
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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. Ook de
ondersteuners zijn hierbij aanwezig. Zo houdt de CCR verbinding met
alle locaties. Het Dagelijks Bestuur van de CCR bestaat uit 3 mensen:
een voorzitter, een secretaris en een vicevoorzitter.

Praten over beleid

Rob Louwinger (boven), voorzitter CCR,
Mycha Kilian (middden), vice-voorzitter en
Diederik Smit (onder), secretaris

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
managers of clusterleiders van de locaties. De coördinator van de
Medezeggenschap bezoekt de lokale raden minimaal 1 keer per
jaar. Twee keer per jaar is er ook een lid van de Raad van Toezicht
bij de vergaderingen. In november bezocht de CCR een speciale
bijeenkomst van de Raad van Toezicht. Ook de Ondernemingsraad
(OR) en de Medezeggenschapsraad Scholen waren uitgenodigd. Het
thema van de bijeenkomst was de samenwerking in de toekomst
tussen RvT en Ondersteuners en coördinator Medezeggenschap.
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Voor en door cliënten
De Medezeggenschap bestaat zoveel mogelijk uit jongeren en
volwassenen die zelf hulp krijgen. Soms zitten er ook verwanten in
de raden. Bijvoorbeeld wanneer cliënten niet voor zichzelf kunnen
opkomen of als ze minderjarig zijn.

Dichtbij de cliënt

De raad van De Winckelsteegh

De cliëntenraden zijn er op plaatsen waar jongeren en
cliënten wonen, werken en leven. Een raad geeft gevraagd of
ongevraagd advies over onderwerpen waarop jongeren invloed
kunnen uitoefenen op hun eigen locatie. Bijvoorbeeld over de
vrijheidsbeperkende maatregelen of verhuizingen. De CCR bespreekt
het beleid voor heel Pluryn. De lokale cliëntenraden bespreken
adviezen soms voordat de CCR advies geeft. Dat gebeurt vooral bij
onderwerpen waar de cliënt elke dag mee te maken heeft. Denk aan
voeding, ontspanning of rustmomenten, Cliënten maken ook deel uit
van commissies. De commissies praten over onderwerpen, voordat
Pluryn erover beslist. Denk bijvoorbeeld aan de commissie Ethiek en
de Financiële commissie.
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De wetten
Medezeggenschap bij Pluryn voldoet aan de eisen van de Wet
medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz), de Jeugdwet
en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Pluryn heeft
ook te maken met de Beginselenwet Justitiële Instellingen. Volgens
deze wet moet er met cliënten gesproken worden over zaken, die
hun leven rechtstreeks betreffen. In 2020 wordt de vernieuwde Wet
medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018) ingevoerd.
Ter voorbereiding is er een commissie Wmcz 2018 ingericht. Daar
zitten ook cliëntenraadsleden in. De commissie heeft een voorstel
gedaan om de wet goed in te voeren. Dit voorstel is door de Raad
van Bestuur overgenomen.

Jongerenraad Werkenrode Jeugd

Jongeren
Er zijn 10 jongerenraden bij Pluryn: bij de locaties Maarsbergen,
Eefde, Driebergen, Kinabu, Almere en Almelo, Werkenrode Jeugd,
De Beele, Jan Pieter Heije en de Hoenderloo Groep. Zij zijn
aangesloten bij de landelijke koepel: het Jeugdwelzijnsberaad
(JWB) en het Landelijk Overleg Clienten (LOC). De jongerenraden
bereiden onderwerpen voor de cliëntenraad voor. Dat doen zij via
participatiegroepen, die begeleid worden door participatiecoaches.
Daarna kunnen zij in de cliëntenraad hun adviezen formuleren,
samen met de onafhankelijk ondersteuner.
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Volwassenen
Er zijn 9 raden voor locaties met volwassenen bij Pluryn. Zij zijn
aangesloten bij de koepels LSR (Landelijk Steunpunt Cliëntenraden)
en Vraagraak.

Publiciteit
De raden maken ieder kwartaal een overzicht van hun activiteiten en
plaatsen dat in een lokale nieuwsbrief of het verwantennieuws. Eens
per jaar komt er een jaarverslag uit. De CCR zit in de redactie van het
cliënten e-nieuws. In 2019 is dit diverse keren gebeurd dat de CCR in
het e-nieuws iets vertelde over haar werk voor de cliënten.

Training inzetten van ervaringsdeskundigheid
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Bureau Medezeggenschap

Sociaal Juridisch Servicepunt

Cliënten kunnen onbetaald werk doen bij Bureau Medezeggenschap.
Zo is Medezeggenschap helemaal van de cliënten zelf. Vanuit het
eigen kantoor in het hoofdgebouw van Pluryn kopiëren en verzenden
cliënten vergaderstukken voor de cliëntenraden. Ze maken folders
en lokale nieuwsbrieven, schrijven adviezen en nemen deel aan
commissies, sollicitatiegesprekken, externe netwerken enzovoorts.

Bureau Medezeggenschap heeft een Sociaal Juridisch Servicepunt
(SJS). Dit servicepunt onderzoekt vragen over wet- en regelgeving
voor mensen met een beperking. Cliënten, familie en soms
medewerkers maken er gebruik van. Het SJS werkt samen met de
juristen van Pluryn. In 2019 is hard gewerkt aan vernieuwing van de
folder ‘Wie betaalt wat’.

Bureau Medezeggenschap werkt nauw samen met de CCR. Het
bureau ging na de zomer van 2019 een extra dag per week open en is
nu 4 dagen in de week open. Bureau Medezeggenschap heeft
ook stage- en werkervaringsplekken. In 2019 werkten er 18 cliënten,
4 ondersteuners, 3 werkbegeleiders, 1 coördinator en 100 vrijwilligers
voor Bureau Medezeggenschap.

Wie betaalt wat?
je bij
Regels over geld als

Pluryn woont

Bureau Medezeggenschap had in 2019 extra aandacht voor een
eenvoudige cursus voor ervaringsdeskundigen. In 2019 deden
10 cliënten mee aan deze cursus.
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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.
Het Dagelijks Bestuur bestaat uit 3 mensen:
een voorzitter, secretaris en een vice-voorzitter.
Er zijn ook 19 lokale raden.
Cliënten van de vestigingen doen hieraan mee.
Er is ook een team voor Medezeggenschap:
1 coördinator en 4 ondersteuners.
Bureau Medezeggenschap helpt de cliënten raden.
Cliënten werken bij Bureau Medezeggenschap.
Er is ook een Sociaal Juridisch Servicepunt (SJS).
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Vergaderingen CCR
Het Dagelijks Bestuur vergaderde eveneens 8 keer met
de Raad van Bestuur. Daarnaast vroeg de situatie van
Pluryn aan het einde van het jaar om extra mondelinge
vergadermomenten tussen het Dagelijkse Bestuur en de
Raad van Bestuur.

Het Dagelijks Bestuur vergaderde eveneens 8 keer met de Raad
van Bestuur. Daarnaast vroeg de situatie van Pluryn aan het einde
van het jaar om extra mondelinge vergadermomenten tussen het
Dagelijkse Bestuur en de Raad van Bestuur.

De CCR vergaderde zes keer met de Raad van Bestuur
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Onderwerpen waarmee de CCR zich bezighield in 2019
•	Vervoer van cliënten in privéauto’s van medewerkers

• Leven in Vrijheid 2.0

	Via de commissie Ethiek werd in de raad gesproken over het vervoer
van cliënten in privéauto’s van medewerkers. De raad heeft gepleit
voor een aparte verzekering voor de auto’s van de medewerkers.
Daar is een onderzoek voor gestart bij verzekeringsmaatschappijen.
Dit onderzoek was eind 2019 nog niet klaar.

	De raad heeft deelgenomen aan de stuurgroep en de werkgroep
Cliënten. Ook heeft de raad een speciale Inspiratieavond voor
bijna 100 cliëntenraadsleden georganiseerd op 21 november.

• Passende zorg voor kwetsbare jongeren.
	De CCR en de Jeugdraden hebben het actieplan ‘De best
passende zorg voor kwetsbare jongeren’ van het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport besproken. De raden spraken
over de toekomst van de jeugdzorg.

• Financiële situatie van Pluryn
De raad sprak meerdere keren over de financiële situatie van Pluryn.

Inspiratieavond Leven in Vrijheid
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Geestelijk verzorger Anneke
Lammers op bezoek bij de CCR

Vertrouwenspersoon
Annemarie Timp op bezoek

Ook sprak de CCR in 2019 over:
• De tarievenlijst ‘Wat betaal je zelf bij Pluryn?’
•	Verzekeringen voor cliënten die nergens ondergebracht kunnen worden
•	Een filmpje over Cliëntprogrammering
• Integrale dagbesteding
• Geestelijke verzorging en levensbeschouwing
• Het Feedbackspel
•	ICT en cliënten: ook over dit onderwerp is een thema-avond
georganiseerd voor alle cliënten raadsleden.
• De visie op verschillende kennisnetwerken
• Het rapport ‘Kwaliteitsbeleid 2018’
•	De invulling van de vertrouwenspersoon voor de
Wet zorg en dwang (WZD)
•	Het meewerken aan de STERKplaats bij de
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
• Privacy en de AVG-wet

Ron Allard op
bezoek bij de CCR
over de AVG-wet
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Medewerkers vervoeren vaak cliënten.
Soms ook in hun eigen auto.
Dit mag eigenlijk niet meer.
De CCR sprak er over.
In 2019 hield de CCR zich ook bezig met:
• Leven in Vrijheid 2.0
• De toekomst van jeugdzorg
• De financiële situatie van Pluryn
• Dagbesteding
•	De Wet Zorg en Dwang
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Gevraagde adviezen
Karel Verweij, voorzitter
Raad van Bestuur

Adviesaanvragen voor de CCR, worden vaak eerst
besproken in de lokale raden. Daarna buigt de CCR zich
erover. In 2019 ging het om de volgende onderwerpen:
•	Benoeming voorzitter Raad van Bestuur

• Visie op beleid cliëntdossier

	Er is positief advies gegeven over de benoeming van
Karel Verweij tot voorzitter Raad van Bestuur.

	De raad gaf positief advies op de visie van Pluryn op het beleid
cliëntdossier. Wel is nadrukkelijk gevraagd om in de dossiers ook
foto’s en beelden te kunnen plaatsen.

• Benoeming lid klachtencommissie
	Er is positief advies gegeven over de benoeming van de
heer Geominy als lid van de klachtencommissie van Pluryn.

• Evaluatie handhaven managers

•	Benoeming tweede directeur Jeugd

	De CCR oordeelde positief over het handhaven van managers
en gaf het advies om daar waar geen managers meer zijn deze
opnieuw in te zetten. Het advies is overgenomen .

	De raad gaf positief advies over de benoeming van een
tweede directeur Jeugd.

• Onderzoek naar middelengebruik
	De raad gaf positief advies over het onderzoeksvoorstel naar
middelengebruik.
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Huisregels

Contact Politie en Justitie

De raad sprak met jurist Renée Talma over de huisregels van Pluryn
en bracht hierover een advies uit. Huisregels zijn centraal opgesteld
voor heel Pluryn. Op de locaties zijn groepsregels van toepassing die
in de lokale raden worden besproken.

De raad bracht positief advies uit over de handreiking over contact
met Politie en Justitie, maar vindt dat de informatievoorziening naar
cliënten verbeterd kan worden. Dat advies is wel overgenomen maar
nog niet uitgevoerd.

Integrale dagbesteding
De CCR besprak de adviezen van de Jeugdraden over integrale
dagbesteding met directeur Marlijn Lenselink.

Kwaliteitsbeleid
De CCR bracht advies uit over het Kwaliteitsbeleid van Pluryn.
De CCR gaf het advies de verbeterpunten uit de Clienttevredenheids
onderzoeken te verbinden met de verbeterpunten die uit de
medewerkersraadplegingen komen. Dat is in enkele lokale
raden gebeurt en leverden interessante gesprekspunten op.
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De CCR geeft adviezen.
Adviezen worden gevraagd en ongevraagd gegeven.
In 2019 gaf de CCR advies over onder andere:
• Benoemingen
• De huisregels
• Het Kwaliteitsbeleid
• De Wet Medezeggenschap cliënten in de zorg
• Ervaringsdeskundigheid
• De toekomst van de maatschappelijke ondernemingen
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Ongevraagde adviezen
•	Implementatie van de Wet medezeggenschap
cliënten in de zorg
	Het advies van de CCR om een speciale commissie te benoemen
die zich bezighoudt met de implementatie van de Wmcz 2018 is
overgenomen.

De raad van de Nobelstraat

• MoreCare 4
	Naar aanleiding van een presentatie over MoreCare 4 heeft de
CCR een advies uitgebracht. Opnieuw is gevraagd om foto’s en
beelden te kunnen inzetten.

• Ervaringsdeskundigheid
	De raad heeft meegewerkt aan een adviesnotitie over het
implementeren van ervaringsdeskundigheid. Lieke van Domburgh,
directeur Kwaliteit van Zorg & Innovatie, heeft hierdoor besloten
om 8 uur voor coördinatie op te nemen in de begroting 2020.

• Nobelstraat
	De raad gaf ongevraagd advies over de situatie bij de Nobelstraat
van Plurynlocatie Het Hietveld. Er wordt al lang gezocht naar een
vervangende locatie. Door allerlei regels die buiten Pluryn liggen
is een oplossing niet makkelijk.
Femmelien Blom inventariseert de wensen
rond het nieuwe cliëntenportaal
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• Toekomst maatschappelijke ondernemingen
	Op verzoek van de raad Arbeid en de CCR is er een bijeenkomst
gehouden over de toekomst van de maatschappelijke onder
nemingen. Daarin is met klem aangedrongen op een blijvende
mix van klantengroepen uit de Wet maatschappelijke onder
steuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Directeur
Henk van den Broek heeft dit advies overgenomen.

• Geestelijke verzorging
	De raad gaf ongevraagd advies over geestelijke verzorging bij Pluryn.
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De CCR geeft adviezen.
Adviezen worden gevraagd en ongevraagd gegeven.
In 2019 gaf de CCR advies over onder andere:
• Benoemingen
• De huisregels
• Het Kwaliteitsbeleid
• De Wet Medezeggenschap cliënten in de zorg
• Ervaringsdeskundigheid
• De toekomst van de maatschappelijke ondernemingen
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Bijeenkomsten en contacten
Bezoek ministerie van VWS
Een vertegenwoordiging van de CCR bezocht het ministerie van VWS.
Ze spraken er over de hobbels en belemmeringen van onderwijs en
arbeid.
Op bezoek bij
Ministerie van VWS

Bindingsdag
Op 16 april waren een aantal raadsleden aanwezig op de Bindingsdag
voor cliëntenraden in het Rijk van Nijmegen.

Spiegelbijeenkomst over het Kwaliteitskader
De voorzitter en de coördinator van de CCR namen deel aan een
spiegelbijeenkomst over het Kwaliteitskader. De bijeenkomst werd
georganiseerd door de VGN. Er werd gepleit om uitkomsten van Cliënt
Tevredenheid Onderzoek (CTO) en teamreflecties van medewerkers
naast elkaar te leggen en van daaruit verbeterpunten op te stellen.

Kinderdienstencentrum Heimdal
Een delegatie van de CCR bezocht Kinderdienstencentrum Heimdal,
een locatie van Pluryn in Eindhoven.
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Afscheid Rob de Jong

Overige contacten
De CCR kreeg in 2019 ook bezoek van de Twentse Zorgcentra en
verschillende zorgverzekeraars over Kwaliteit. De raad bezocht
verschillende bijeenkomsten over de toekomst van Pluryn en
werkte mee aan de dag van cliëntcommunicatie in Almere. Ook
hielp de CCR mee aan de ontwikkeling van het Deurhangerspel
van Zorgbelang; een spel over de nieuwe Wet Zorg en Dwang.

Afscheid Rob de Jong
De CCR was op 21 november aanwezig bij het afscheid van
Rob de Jong, de voormalig voorzitter Raad van Bestuur.
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De CCR ging in 2019 naar bijeenkomsten.
We bezochten het ministerie van VWS.
We spraken er over onderwijs en arbeid.
De CCR ging ook naar het afscheid van Rob de Jong.
Bijzonder zijn de Inspiratieavonden.
De CCR organiseert de avonden.
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Leuke dingen!
Inspiratieavonden
De raad organiseerde twee ontmoetingsavonden voor alle raadsleden,
directeuren en bestuurders. Tijdens de Inspiratieavonden wordt samen
gegeten en via verschillende werkvormen dieper op een onderwerp
ingegaan. In mei was ICT (met als thema: Alert Online) het onderwerp
van de avond. In november was Leven in Vrijheid 2.0 het onderwerp.

Leven in Vrijheid in woord en beeld

Inspiratieavond Werkenrode Jeugd

Van beide avonden zijn themaboekjes verschenen die na afloop zijn
uitgedeeld aan raadsleden, groepen, leidinggevenden en andere
belangstellenden. De Inspiratieavonden zijn zelfs buiten Pluryn bekend.
We verwelkomen geregeld leden van de Raad van Toezicht, inspecteurs
en raden van andere zorginstellingen tijdens de Inspiratieavonden.
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De tarievenlijst:
wat betaal je zelf
bij Pluryn?

Leven in Vrijheid in woord en beeld

De CCR ging in 2019 naar bijeenkomsten.
We bezochten het ministerie van VWS.
We spraken er over onderwijs en arbeid.
De CCR ging ook naar het afscheid van Rob de Jong.
Bijzonder zijn de Inspiratieavonden.
De CCR organiseert de avonden.
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Informatie en advies
Meer weten over medezeggenschap
bij Pluryn?

088 - 779 20 70
medezeggenschapclienten@pluryn.nl

www.pluryn.nl

