Jaarverslag
Medezeggenschap
Cliënten
2016

Dit is het verslag van de Medezeggenschap.
Medezeggenschap voor cliënten bij Pluryn.
Het verslag gaat over het jaar 2016.
Wat deed de Centrale Cliënten Raad (CCR) toen?
En wat deden de lokale cliënten raden?
Je leest het hier.
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Dit is het jaarverslag Medezeggen
schap Cliënten van 2016. Het jaar
verslag geeft een overzicht van wat
er in dat jaar allemaal gebeurde.
Een heel uitgebreid verslag vind je
in het officiële jaarverslag van Pluryn.
Zie www.pluryn.nl/jaarverslagen2016

Vergadering van cliëntenraad
Het Hietveld
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Wat is Medezeggenschap?
Pluryn luistert naar jouw mening. Woon
of werk je als cliënt bij Pluryn? Dan mag
je meedoen in de cliëntenraad.

11 lokale cliëntenraden
Iedere hoofdvestiging heeft één of meer cliëntenraden.
Er zijn nu 11 lokale cliëntenraden bij Pluryn.
Cliëntenraden zijn er voor:

1 Groesbeek/Limburg/Brabant
2 De Winckelsteegh
3 Nijmegen en omgeving
4 Arbeid
5 Werkenrode Jeugd
6 Kemnade
7 Het Hietveld
8 De Beele
9 Jan Pieter Heije
10 De Hoenderloo Groep
11 REA College
5

Eén Centrale Cliëntenraad

Praten over beleid

De Centrale Cliëntenraad (CCR) is er voor heel Pluryn. In de CCR
zitten cliënten en verwanten die uit de lokale raden komen. Zo
vertegenwoordigt de CCR alle locaties. Alleen de cliëntenraad van het
REA College zit niet in de CCR.

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 RVE-managers of
clusterleiders van de locaties. De Raad van Bestuur en de coördinator
van de Medezeggenschap bezoeken de lokale raden minimaal 1 keer
per jaar.

Voor en door cliënten
De Medezeggenschap bestaat zo veel mogelijk uit cliënten.
Soms zitten er ook verwanten in. Dat gebeurt alleen als cliënten niet
voor zichzelf kunnen opkomen of als ze minderjarig zijn.

Dichtbij de cliënt

Vergadering van de Centrale
Cliëntenraad (CCR)

De cliëntenraden zijn er op plaatsen waar cliënten wonen, werken
en leven. Een raad geeft advies, gevraagd of ongevraagd, als cliënten
ergens invloed op kunnen uitoefenen. Bijvoorbeeld over hangplekken
voor jongeren. De CCR bespreekt het beleid voor heel Pluryn:
de kaders en algemene beleidsnotities. De lokale cliëntenraden
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bespreken adviezen soms voordat de CCR advies geeft. Dat gebeurt
vooral als zaken dicht bij de cliënt staan. Cliënten zitten ook in
commissies. De commissies bespreken onderwerpen voordat Pluryn
erover beslist. Denk bijvoorbeeld aan de ethische commissie, de
commissie eigen bijdrage, de commissie klachtenregeling of een
commissie die de methodiek voor cliënttevredenheidsonderzoeken
kiest.

Overlegpartners in de CCR
Gasten en managers informeren de CCR regelmatig over onderwerpen.
• De CCR vergaderde 10 keer in 2016.
•	De Raad van Bestuur was 8 keer bij een CCR-vergadering. Steeds
minimaal een uur. De Raad van Bestuur en de directeuren zijn de
vaste overlegpartners van de CCR.
•	De CCR vergaderde 2 keer zonder gasten, om over eigen
onderwerpen te kunnen spreken.
•	De Raad van Toezicht van Pluryn is 2 keer op bezoek geweest.
•	Het Dagelijks Bestuur van de CCR vergaderde 10 keer. De Raad van
Bestuur was telkens een deel van de vergadering aanwezig om de
centrale vergaderingen voor te bereiden.
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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).

Doelgroepgericht
Cliënten en verwanten vergaderen tegelijk in de CCR. De stukken
worden vooraf of tijdens de vergadering voorgelezen. Hierdoor kan
iedereen goed mee doen.
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Jeugdzorg
De Hoenderloo Groep (DHG) heeft een actieve cliëntenraad. In de raad
zitten jongeren en verwanten. De raad vergadert eens in de maand.
Er is een ondersteuner voor de raad. De raad bij DHG heeft door de
fusie met Pluryn gewoon en zwaarwegend adviesrecht gekregen. De
raad heeft 4 zetels in de Centrale Cliëntenraad. In 2016 zaten daarin
3 jongeren en een moeder. Jongeren in de lokale cliëntenraad DHG
worden gekozen vanuit de participatiegroep, ook wel jongerenraad
genoemd. Deze jongeren vergaderen iedere week onder leiding van
een participatiecoach. De participatiecoach heeft daarvoor 4 uur in
de week. De jongerenraad bereidt onderwerpen voor de cliëntenraad
voor. De leden doen mee aan debatten, gesprekken, onderzoeken,
themaprojecten. De jongerenraad is lid van het Jeugdwelzijnsberaad (JWB).
Eén lid zit in het bestuur van het JWB.

Jongerenraad van De Hoenderloo Groep

Ook bij de Plurynlocaties Jan Pieter Heije, De Beele en Werkenrode Jeugd
zijn jongerenraden actief.
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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.
En zijn ook 11 lokale raden.
Cliënten van de vestigingen doen hieraan mee.
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Personeel en organisatie
Dagelijks bestuur van de CCR

Team

Het Dagelijks Bestuur van de CCR bestaat uit 3 mensen: een voorzitter,
een secretaris en een vice-voorzitter.
Het Dagelijks Bestuur vergaderde 10 keer. Die vergaderingen gaan
over zaken die er spelen. Het Dagelijks Bestuur kijkt ook wat op
de agenda van de CCR-vergadering moet. De Raad van Bestuur en
de bestuurssecretaris waren telkens een deel van de vergadering
aanwezig.

De cliëntenraden hebben recht op ondersteuners. Deze ondersteuners
moeten zo onafhankelijk mogelijk zijn. Daarom hebben de
ondersteuners geen andere functie bij Pluryn.
In 2016 bestond het team ondersteuners uit 1 coördinator
en 3 ondersteuners. Het team valt rechtstreeks onder de
bestuurssecretaris. Eén ondersteuner heeft de opleiding voor coach
gevolgd bij Raad op Maat.
Het team heeft in 2016 onder leiding van een externe trainer intensief
nagedacht over een betere verdeling van alle taken.
De coördinator zit in het landelijk netwerk van functionarissen
Medezeggenschap van Raad op Maat. Dit netwerk komt 4 keer per jaar
bij elkaar om actuele thema’s te bespreken.

Vergadering van de Centrale
Cliëntenraad (CCR) van Pluryn
11

Uitreiking Spieringprijs

Bureau Medezeggenschap

Sociaal Juridisch Servicepunt

Cliënten kunnen werken bij Bureau Medezeggenschap. Dit is een
vorm van dagbesteding. Zo is Medezeggenschap een proces van
de cliënten zelf. Vanuit het kantoor kopiëren en verzenden cliënten
vergaderstukken voor de cliëntenraden. Ze maken folders en lokale
nieuwsbrieven, schrijven adviezen en zo meer. Het bureau is 3 dagen
in de week open. In 2016 werkten er 18 cliënten. Cliënten krijgen hulp
van 3 werkbegeleiders. Bij Bureau Medezeggenschap zijn ook stageen werkervaringsplekken. Eén kandidaat heeft zo een mooie baan als
secretaresse van de Raad van Bestuur gevonden.

Het Bureau 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 juriste van Pluryn.

Kom verder
In 2016 heeft het Bureau Medezeggenschap een onderdeel voor
trainingen van en voor ervaringsdeskundigen opgericht. De naam van
de werkgroep is: ‘Kom Verder’. De werkgroep ontwikkelde een Buddyopleiding en gaf de cursus ‘Die ken ik’ aan de doelgroep bij Pluryn.
Voor de Buddy-opleiding won de werkgroep in 2016 de Spieringprijs.
De Raad van Bestuur verdubbelde het bedrag dat bij die prijs hoort.
Hiermee gaat de werkgroep de Buddy-opleiding in 2017 verder testen.

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit 3 mensen:
een voorzitter, secretaris en een vice-voorzitter.
Er is ook een team voor Medezeggenschap:
1 coördinator en 3 ondersteuners.
Bureau Medezeggenschap helpt de cliënten raden.
Cliënten van Pluryn werken bij Bureau Medezeggenschap.
‘Kom verder’ is een werkgroep voor trainingen.
Zij wonnen de Spiering-prijs voor hun buddy-opleiding.
Medezeggenschap heeft ook een Sociaal Juridisch
Servicepunt (SJS).
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Belangrijke zaken in 2016
Regionale betrokkenheid

Invloed op beleid

De Medezeggenschap van Pluryn deed in 2014 al actief mee aan
de transitie door de WMO Denk Tank op te richten. In 2016 deden
zo’n 12 organisaties hieraan mee. Pluryn zorgde voor ondersteuning
van de WMO Denk Tank. Een cliënt bij Pluryn heeft een zetel in de
kandidatenraad van het Werkbedrijf en een cliënt heeft een zetel in
het bestuur van het Regionaal Platform Ervaringsdeskundigen.

In 2016 deed Medezeggenschap actief mee aan beleidsdagen,
bijeenkomsten voor managers en ontmoetingen met clusterleiders,
zowel centraal als lokaal. De Medezeggenschap vulde ook een dag
voor leidinggevenden in.
Pluryn wil beleid meer samen met cliënten bedenken. De organisatie
vraagt cliënten daardoor vaak om mee te doen met commissies,
denktanks en themadagen.

WMO Denk Tank

Bijeenkomst
gemeente Nijmegen

Beleidsdag
leidinggevenden
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In 2016 werkte Medezeggenschap actief mee aan de ethische
commissie (elke maand), de commissie om een nieuwe
klachtenregeling tot stand te brengen en aan de commissie om de
eigen bijdragen te uniformeren.
De Raad van Bestuur en directeuren hebben op 2 avonden samen met
alle leden van de Medezeggenschap nagedacht over het beleid van
Pluryn.
Een avond ging over de items die in een cliënttevredenheidsonderzoek
moeten terugkomen. De andere avond ging over de normen en
waarden van Pluryn (grondwet of schatkist van Pluryn).

Beleidsavond
Kwaliteit

Beleidsavond
Grondwet
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Medezeggenschap deed in 2016 aan de volgende zaken mee:
• meedenken in WMO Denktank van Nijmegen
• meepraten op beleidsdagen Pluryn
• meedenken over beleid met Raad van Bestuur en directeuren
• meedoen aan bijeenkomsten over ethiek
• meedenken over de nieuwe ‘grondwet’ van Pluryn
• meedenken over cliënt tevreden-heid onderzoek
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Overzicht uitgaven 2016

Financiën
Alle raden hebben recht op financiële ondersteuning. Dit staat in de
notitie ‘Faciliteiten Medezeggenschap’ van Pluryn. De notitie zegt
dat leden van een cliëntenraad recht hebben op een vergoeding van
administratieve zaken, vergaderkosten, telefoonkosten, reiskosten en
overige zaken.
Medezeggenschap heeft een financiële commissie en een eigen
begroting.

De koks van Pluryn
verzorgen het eten bij
een bijeenkomst

Salarissen ondersteuners 2,76 fte ............................................................................. € 166.813,Reiskosten en studiekosten ondersteuners.................................................. € 4.307,Vergaderkosten raden: kopieerkosten, porti, telefoonkosten..... € 4.947,Reiskosten raadsleden en bureaumedewerkers................................... € 13.125,Abonnementen, scholing en lidmaatschappen koepels........... € 6.502,Advieskosten ...................................................................................................................................... Niet gebruikt
PR-kosten raden: jaarverslag, folders ..................................................................... € 1.500,Diversen: etentjes, attenties.................................................................................................. € 2.929,Scholing raden................................................................................................................................................ € 1.500,Totaal ..................................................................................................................................................................... € 201.623,-

Alle raden krijgen geld van Pluryn.
De raden hebben recht op het geld
Bijvoorbeeld voor:
• Kosten om te vergaderen
• Kosten voor telefoon
• Kosten om te reizen
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Informatie en contacten
Alle raden hebben recht op informatie. De raden geven zelf ook
informatie aan cliënten. Er zijn uitgebreide en eenvoudige versies van
folders, tijdschriften en nieuwsbrieven. Op de website van Pluryn is
ook informatie te vinden over Medezeggenschap.

Jaarverslag
Voor het eerst is het Jaarverslag van de Medezeggenschap voor de
locaties uitgebracht in postervorm. Cliënten kunnen die gemakkelijker
lezen. Het complete schriftelijke jaarverslag is in digitale vorm
uitgebracht.

Special Olympics

Contact met de achterban
Raden kunnen lokaal een eigen nieuwsbrief uitgeven. De CCR levert
nieuwsberichten in het wekelijkse digitale e-nieuws voor cliënten.
In 2016 is meerdere keren een eigen item van de centrale en lokale
Medezeggenschap gepresenteerd in het Weekjournaal van Pluryn.
In 2016 waren de Special Olympics in Nijmegen. Daar is de
Medezeggenschap met een groot aantal leden naar toe geweest.
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Contacten in het land
Medezeggenschap bezoekt ook organisaties en activiteiten in het land.
In 2016 bezocht Medezeggenschap:
•	het congres van de LSR
•	een themadag van Amarant
•	SDW
Bezoek aan SDW

Congres LSR
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Alle raden krijgen informatie.
De raden geven zelf ook informatie.
Het jaarverslag van Medezeggenschap verschijnt digitaal.
Voor de locaties komen er posters.
Raden kunnen lokaal een eigen nieuwsbrief versturen.
De CCR maakt berichten voor het centrale e-nieuws.
Het Weekjournaal voor cliënten verschijnt iedere week.
Medezeggenschap (MR) had in 2016 veel contacten:
• bezoek congres LSR
• bezoek themadag Amarant
• bezoek SDW
MR is lid van de landelijke commissie van vertrouwens lieden.
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Adviezen van alle raden
Centrale Cliëntenraad (CCR)
Advies / beleidsissue

Uitkomst / Terug te zien in beleid

Betrokkenheid zorgkantoren

3 CCR-leden waren betrokken bij het opstellen en evalueren van het
ontwikkelplan voor VGZ. 4 andere leden hebben gesproken met de
zorgkantoren Menzis en Achmea.

Adviesaanvraag begroting

Positief advies. CCR wil dat lokale cliëntenraden en managers/
clusterleiders de begroting met elkaar blijven bespreken.

Intentieverklaring samenwerking Pluryn & Leo Kannerhuis

RvB heeft geen advies gevraagd aan CCR over de intentieverklaring.
RvB had dit wel moeten doen. Het is namelijk een voorgenomen
besluit tot samenwerking. RvB heeft dit toegegeven. CCR kon over
de intentie geen advies meer geven. Daarom heeft CCR besloten
zich aan te sluiten bij het advies van de OR. CCR vroeg aan RvB naar
de gevolgen voor cliënten.

»

Vervolg
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Centrale Cliëntenraad (CCR) - vervolg
Advies / beleidsissue

Uitkomst / Terug te zien in beleid

Adviesaanvraag herinrichting Medische Dienst Pluryn

Positief advies (samen met de OR).
Pluryn wil per RVE minimaal 1 arts als AVG-arts opleiden. Hierdoor
komen er meer AVG-artsen. CCR vindt dat een goede zaak.
CCR adviseert:
- cliënten goed te informeren over de bereikbaarheid van artsen;
- te streven naar 1 vaste medisch adviseur voor elke cliënt;
- aan cliënten duidelijk te vertellen waarom ze naar een bepaalde
arts worden doorgestuurd.
CCR ontvangt graag evaluaties van december 2016 en april 2017.

Voortgang Quli, More Care4 (DHG) en EIP

Medewerkers bij Pluryn maken nog weinig gebruik van Quli. CCR
heeft diverse tips gegeven voor de implementatie.

Klachten 2015, nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
(Wkkgz) en Vertrouwenspersoon Jeugd

- Er komt 1 klachtenregeling bij Pluryn. En de Wkkgz moet worden
ingevoerd. Hiervoor is een werkgroep opgericht.
- Er was in 2015 1 klacht meer dan in 2014 (totaal 118). Het soort
klachten blijft gelijk. CCR geeft als tip het klachtenformulier op de
website voor cliënten te plaatsen.
- In het maatschappelijk jaarverslag komt een bundeling van de
klachten (met daarin ook die van Jeugd).
- Er is een nieuwe Vertrouwenspersoon Jeugd.
- CCR wil voorlopig de vaste vertrouwenspersoon voor cliënten
houden.

»

Vervolg
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Centrale Cliëntenraad (CCR) - vervolg
Advies / beleidsissue

Uitkomst / Terug te zien in beleid

Adviesaanvraag consignatiediensten Pluryn

CCR is voor consignatiediensten voor clusterleiders en
gedragswetenschappers.
CCR adviseert negatief over het plan clusterleiders toegang te geven
tot meer gegevens in EIP. CCR wil autorisaties in EIP zo beperkt
mogelijk houden. Dit vanwege de privacy.
CCR heeft met RvB afgesproken dat een half jaar lang wordt
bijgehouden hoe vaak clusterleiders worden ingeschakeld. Daarna
komt er een evaluatie.

Wachtlijsten bij Pluryn, procedure plaatsing van nieuwe cliënten

Cijfers van 2015: er zijn 374 wachtenden binnen Pluryn, waarvan 215
actief. Trend van afgelopen tijd: ‘zorg-shoppers’. Dit zijn mensen die
zich op verschillende plekken aanmelden.
CCR vindt dat de clusterleider en persoonlijk begeleiders moeten
overleggen voordat iemand geplaatst wordt. De afstand van de
clusterleider tot de groepen is te groot.

Adviesaanvraag intentieverklaring samenwerking tussen Pluryn en
Intermetzo

Positief advies. Bouw de Medezeggenschap voor cliënten op.

Adviesaanvraag hitteplan

Positief advies. Bespreek het hitteplan op alle locaties.

»

Vervolg
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Centrale Cliëntenraad (CCR) - vervolg
Advies / beleidsissue

Uitkomst / Terug te zien in beleid

Kennismaking geneesheerdirecteur C. van Gestel

CCR maakte uitgebreid kennis met geneesheer-directeur Coen van
Gestel. Coen houdt CCR op de hoogte van incidenten. Daarbij moet
hij wel rekening houden met de privacy. Sinds 1 juni heeft Pluryn
een kinderpsychiater in dienst.

Beleidsavond Kwaliteit voor cliëntenraden

De raden hebben samen bedacht welke onderwerpen belangrijk
zijn voor een cliënttevredenheidsonderzoek (CTO). En ze kozen een
kwaliteitssysteem voor jongeren en volwassenen. Hierover heeft CCR
ongevraagd advies gegeven.

Adviesaanvraag aangifte bij de politie

CCR adviseert het protocol aan te vullen met cliëntraden.

Huishoudelijk reglement en samenwerkingsovereenkomst

Deze moeten worden geactualiseerd. Hiermee gaat CCR verder in
2017.

Besturen op veiligheid

Er is een rapportage van de Radboud Universiteit over de invloed
van raden op de besluiten van RvB over veiligheid. In 2017
bespreken de lokale raden een eenvoudige samenvatting.

»

Vervolg
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Centrale Cliëntenraad (CCR) - vervolg

Advies / beleidsissue

Uitkomst / Terug te zien in beleid

Eigen bijdrage cliënten en verwanten

CCR wilde voor beide doelgroepen eenvormigheid in de eigen
bijdragen. Dat is voor een gedeelte gelukt.

Pak de Regie

CCR sprak met projectleiders over ‘Pak de Regie’. Wat gaan cliënten
ervan merken? De gesprekken hierover gaan verder in 2017.

»

Vervolg
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Cliëntenraad De Hoenderloo Groep
Advies / beleidsissue

Uitkomst / Terug te zien in beleid

Ongevraagd advies over beschikbaarheid internet/ wifi voor jongeren
/ Social Media

De cliëntenraad vindt het belangrijk dat jongeren toegang hebben
tot internet. Dit om hun sociale contacten te kunnen onderhouden.
De manager heeft dit geregeld. Het is wel lastig om per jongere wifi
aan of uit te zetten. De raad adviseert daarom jongeren te leren hoe
ze met Social Media moeten omgaan.

Adviesaanvraag over het terrein, waaronder terreinregels en
hangplekken

De cliëntenraad vond de terreinregels niet helder. Bovendien
handelden medewerkers niet volgens de regels. De terreinregels
worden aangepast in overleg met jongeren, clusterleiders,
vertrouwenspersonen en cliëntenraad.

Adviesaanvraag zak- en kleedgeld

Positief advies. Per 1 januari 2017 gaan ouders het zak- en kleedgeld
voor jongeren regelen. Tips van de cliëntenraad:
- Informeer jongeren en ouders goed over de veranderingen.
- Informeer jongeren en ouders over de kinderbijslag.
De cliëntenraad adviseert richtlijnen op te stellen over de
inkomsten. Dit advies is overgenomen.

Afhandeling van diefstal binnen de instelling

De cliëntenraad wil meer duidelijkheid over de vergoeding als
spullen van jongeren of medewerkers gestolen worden.

Informatie en nieuwsbrieven voor verwanten

De cliëntenraad levert 4x per jaar een bijdrage aan de nieuwsbrief
voor verwanten.

»

Vervolg
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Cliëntenraad De Hoenderloo Groep - vervolg
Advies / beleidsissue

Uitkomst / Terug te zien in beleid

Klachten over DHG & uitleg aanwezigheid vertrouwenspersonen

De cliëntenraad kreeg uitleg van AKJ over de aanwezigheid van
vertrouwenspersonen en het soort klachten bij DHG. Er zijn
voornamelijk klachten over fysiek ingrijpen bij open meidengroepen
en over de manier waarop medewerkers cliënten bejegenen.

Klachtencommissie Jeugd Pluryn

De cliëntenraad voerde gesprekken met 3 kandidaten.

Veiligheidsbarometer en leefklimaatonderzoek

De participatieraad ondersteunde het onderzoek.

Ongevraagd advies regels ‘kloppen op de deur’

De participatieraad heeft een filmpje gemaakt. En er is een
klopprotocol gemaakt.

Ongevraagd advies project Kunst

De namen van de gebouwen op het terrein komen niet overeen met
de namen van de groepen. De participatieraad stelde voor dat de
leef- en gezinsgroepen zelf nieuwe naamborden maken.

Ongevraagd advies ‘telefoongebruik door medewerkers’
Rustuur

Het rustuur is belangrijk voor jongeren en medewerkers. DHG kijkt of
het rustuur efficiënter ingezet kan worden.

»

Vervolg
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Cliëntenraad De Hoenderloo Groep - vervolg
Advies / beleidsissue

Uitkomst / Terug te zien in beleid

Adviesaanvraag bijdrage waskosten

Eerst negatief advies.
De cliëntenraad vindt dat wassen een basisvoorziening is. Jongeren
zijn niet in de gelegenheid om ieder weekend naar huis te gaan. En
ouders hebben niet altijd de gelegenheid kleding te wassen.
Na overleg met DHG positief advies.
Wel met een aantal voorwaarden:
- Het is een vrijwillige bijdrage.
- De persoonlijk begeleiders informeren de ouders via de telefoon
voordat DHG de brief verstuurt.
- De bijdrage gaat in op 1 maart 2017.

Rookbeleid

De participatieraad leverde een bijdrage aan het
ontmoedigingsbeleid. Helaas roken volwassenen nog steeds in het
bijzijn van jongeren.

Adviesaanvraag uitbreiding toegang EIP en Care4 voor
indicatiestellers

Positief advies. Indicatiestellers krijgen toegang tot EIP en Care4. Dit
omdat een goede indicatie belangrijk is voor jongeren.

Project grondwaarden van Pluryn

De raad leverde input voor het project Grondwaarden.
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Cliëntenraad Groesbeek Limburg Brabant (GLB)
Advies / beleidsissue

Uitkomst / Terug te zien in beleid

Huisregels

Bewoners moeten mogen meepraten over huisregels. De
cliëntenraad bespreekt notulen van groepsoverleggen en geeft
advies.

Te veel invallers op groepen

Het te grote aantal invallers is besproken met de manager en
clusterleiders. De flexibele schil is teruggebracht van 20% naar
10%. Er zijn nieuwe vaste medewerkers aangesteld en er is minder
ziekteverzuim (5,7%).

Adviesaanvraag onderzoek
naar agressie

Positief advies. Tip: beschrijf ook de groepssamenstelling in het
onderzoek. Cliënten hebben daar geen invloed op, terwijl het
misschien belangrijk is om agressie te voorkomen.

Informatievoorziening

De cliëntenraad wil betrokken worden bij het verwantennieuws. En
een nieuwsbrief per kwartaal. Tip: geef de nieuwsbrief ook mee aan
cliënten.

Ongevraagd advies zelf keuzes maken

De cliëntenraad adviseert cliënten zelf een persoonlijk begeleider te
laten kiezen.

»
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Cliëntenraad Groesbeek Limburg Brabant (GLB) - vervolg
Advies / beleidsissue

Uitkomst / Terug te zien in beleid

Adviesaanvraag sluiting Nijrode

Positief advies. Er zijn weinig aanmeldingen voor het trainingshuis.

Zelfregie cliënten geld

De raad kreeg uitleg over een pilot op de Cranenburgsestraat.
Cliënten krijgen daar vaker zelf geld.

Bezoek aan Living Lab

Happy App

De raad kreeg uitleg over de app die helpt gevoelens van cliënten te
registreren.

Afbouw van psychofarmaca – instellen van projectgroep Pluryn /
Vilans

Lid van cliëntenraad neemt deel aan projectgroep.

Evaluatie regio-indeling Zuid

- De raad maakt zich zorgen over de belastbaarheid van persoonlijk
begeleiders. Op sommige locaties hebben ze 8 cliënten.
- De cliëntenraad vindt dat clusterleiders verder weg staan van de
groepen.
- Veranderingen in de groepen heeft op sommige locaties geleid tot
vertrek of wisseling van personeel. Cliënten en verwanten hebben
dit gemerkt.

»
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Cliëntenraad Groesbeek Limburg Brabant (GLB) - vervolg
Herinrichting Medische Dienst

Advies via CCR.

Adviesaanvraag kosten die niet onder de WLZ vallen

Positief advies. Het is goed dat GLB de wet volgt.

Ongevraagd advies matching cliënten, groepsgenoten en
medewerkers

Te veel verhuizingen zijn niet goed voor cliënten en belastend voor
ouders en vertegenwoordigers. Tip: een observatie-groep helpt
verkeerde matching misschien voorkomen.

Ongevraagd advies gezonde leefstijl

De cliëntenraad adviseert om een gezonde leefstijl te stimuleren
binnen GLB:
- Kijk of Pluryn beleid heeft voor voeding en beweging.
- Onderzoek of het zorgkantoor eisen stelt aan voeding en beweging.
- Onderzoek of er in de zorgovereenkomst van een cliënt iets over
gezonde voeding staat.

Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Lid van cliëntenraad neemt deel aan netwerk over dit onderwerp.

Begroting

De begroting wordt lokaal besproken. De cliëntenraad geeft aan
welke punten volgens de raad belangrijk zijn.

Verbetering regelen geldbeheer

De cliëntenraad vindt dat het kassysteem veiliger moet voor cliënten
en voor medewerkers. Geldbeheer is officieel geen taak van de
begeleiders. Mogelijkheden zijn:
- de cliënt (en eigen netwerk) zelf;
- uitbesteden aan SBB Zorginstellingen;
- een curator.
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Cliëntenraad Kemnade
Advies / beleidsissue

Uitkomst / Terug te zien in beleid

Uitbreiding doelgroep SGLVG

Justitie heeft 25 bedden ingekocht. De bedden worden verdeeld over
Kemnade, Wapenveld en Het Hietveld. De cliëntenraad is hierover
geïnformeerd.

Uitbreiding Kemnade Buiten van 12 naar 25 plaatsen

De cliëntenraad geeft aan dat de komst van nieuw personeel en
nieuwe cliënten voor veel onrust zorgt.

Huisregels

De huisregels moeten altijd besproken worden in de
groepsvergaderingen of met de individuele cliënt.

Uitkomsten van het cliënttevredenheidsonderzoek (CTO)

De cliëntenraad is geïnformeerd over de uitkomsten van het CTO
dat hoorde bij het onderzoek onder medewerkers. De raad wil graag
over een jaar de tevredenheid van cliënten weten.

Adviesaanvraag extra huisjes op het terrein/ Uitbreiding Kemnade
met 10 High Intensive Care (HIC) plaatsen voor cliënten die niet in
groepsverband kunnen wonen

De cliëntenraad geeft een positief advies. Tip: let tijdens de bouw op
de veiligheid op het terrein. De raad ontvangt de tekeningen.

Hitteplan

De cliëntenraad kreeg uitleg over het hitteplan. Het plan is naar alle
clusterleiders van Kemnade gestuurd. Tip: bespreek het plan per
groep.

Seksuele voorlichting

De cliëntenraad wil dat er weer seksuele voorlichting op de groepen
wordt gegeven. Cliëntenraad en de manager praten hierover verder.

»
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Cliëntenraad Kemnade - vervolg
Advies / beleidsissue

Uitkomst / Terug te zien in beleid

Grondwaarden Pluryn

De cliëntenraad kreeg uitleg over het project ‘Hoe gaan we met
elkaar om bij Pluryn?’ De cliëntenraad levert input.

Brandveiligheid

De cliëntenraad vindt dat er ieder jaar een brandoefening moet zijn.

Cliëntenraad Kemnade
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Cliëntenraad Jan Pieter Heije
Advies / beleidsissue

Uitkomst / Terug te zien in beleid

Begroting

Positief advies. Er is meer geld voor ontspanning.

Adviesaanvraag eigen bijdrage voor toiletartikelen, etc.

De cliëntenraad geeft tips aan de manager. De manager komt met
een nieuwe adviesaanvraag.

Kompassie en het gebruik van
verbeterborden.

De raad vindt het goed dat cliënten de verbeterborden volgen. Zo
kan er beter aan gezamenlijke doelen worden gewerkt.

Invulling van leegstaande flat

De cliëntenraad gaf verschillende ideeën voor de flat.

Verbouwingsplan Boerderij

De raad kreeg informatie over de plannen.

Structuurwijziging Pluryn

De raad heeft de structuurwijziging geëvalueerd. Bij Jan Pieter Heije
hebben ze er weinig van gemerkt.

Slecht onderhoud auto’s en reservering busjes

Er komt een evaluatie die wordt besproken met de clusterleider die
over de auto’s en busjes gaat. De clusterleider heeft onder andere
het protocol voor autogebruik naar alle groepen gestuurd.

Informatie over het verbeterbord. Verbeterpunt: cliëntenraad op
sterkte

De cliëntenraad heeft verbeterpunten voor zichzelf opgeschreven.
De cliëntenraad heet voortaan jongerenraad. Er wordt een poster
gemaakt. De raad gaat alle groepen langs.

»
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Cliëntenraad Jan Pieter Heije - vervolg
Advies / beleidsissue

Uitkomst / Terug te zien in beleid

Voortgang Quli

De raad geeft aan dat jongeren de iPads op de groepen onvoldoende
voor Quli kunnen gebruiken. De groepen moeten hierover afspraken
maken.
De meeste jongeren informeren de groepsleiding liever via
WhatsApp. Quli geeft bij elk ‘wissewasje’ een melding. Dit vinden
jongeren storend.

Adviesaanvraag nieuwe clusterleider

Er komt een gesprek met de nieuwe clusterleider.

Beleidsavond: kwaliteit van zorg

1 lid van de jongerenraad Jan Pieter Heije deed mee aan de
beleidsavond.

Straffen school

Cliënten vinden dat de school te snel en te zwaar straft. De raad
heeft een contactpersoon van de school uitgenodigd.
Reactie: de school erkent dat het huidige straffen niet past bij
competentie gericht werken. Het onderwerp staat op de agenda van
school en heeft hoge prioriteit.

Jongeren begrijpen niet goed hoe de uitgaven worden bepaald

De raad kreeg uitleg over de manier waarop teams geld uitgeven.
De clusterleider overlegt met ieder team over de uitgaven. De
clusterleider stelt voor dat jongeren inzicht krijgen in de uitgaven.
En dat ze als dit mogelijk is bij het overleg worden betrokken.

»
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Cliëntenraad Jan Pieter Heije - vervolg
Advies / beleidsissue

Uitkomst / Terug te zien in beleid

Personeel veel op kantoor

Personeel heeft afgesproken dat ze vanaf kwart over 7 tot bedtijd
voor de jongeren op de groep zijn.
Personeel is altijd op de groep als de jongeren thuis zijn.
Als personeel niets te doen heeft, gaat 1 persoon werken in EIP.
Maar er blijft altijd 1 persoon op de groep.

Bezoek van zorgkantoor

De raad besprak 6 punten die het zorgkantoor belangrijk vindt:
- passende zorg
- de zorgverlener ziet de cliënt
- hulp en ondersteuning bij meer eigen regie
- cliëntervaring
- gezondheid en welbevinden
- het voorkomen en oplossen van moeilijk gedrag
Jongeren bij Jan Pieter Heije zijn meestal tevreden. Er zijn wel
verschillen: op het terrein wordt snel fysiek ingegrepen, bij
buitenhuizen wordt meer gepraat.
Tevredenheid en welbevinden van jongeren heeft veel te maken met
de begeleider. Een klik met de eigen begeleider is belangrijk. Net als
zijn of haar functioneren.
Aandacht voor bewegen en gezonde voeding is er voldoende.

»
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Cliëntenraad Jan Pieter Heije - vervolg
Advies / beleidsissue

Uitkomst / Terug te zien in beleid

Adviesaanvraag woonvoorziening Ede

Positief advies. De raad vindt samenwerken met Humanitas positief.
Nadrukkelijke aandacht vanaf het begin voor participeren in de
eigen omgeving juicht de raad toe.

Adviesaanvraag ombouw afzonderingsruimtes naar ‘chillrooms’

Positief advies. De raad houdt in de gaten of het gewenste effect
wordt gehaald.

Adviesaanvraag MST (Multi Systeem Therapie)

Positief advies. De raad vindt het goed dat er met de jongere en met
mensen uit de omgeving van de jongere wordt gewerkt.

Adviesaanvraag ombouw separeerruimtes tot 2 appartementen

Positief advies. De appartementen zijn voor jongeren die wel de
bescherming van de groep nodig hebben, maar niet de hele dag in
een groepsruimte kunnen functioneren. De raad vindt het goed dat
er gekeken wordt naar wat een jongere nodig heeft en aankan.

Speerpunt van raad in 2017: maatwerk tijdafspraken voor individuele
jongeren op het terrein

De raad gaat aan de slag met dit speerpunt.

EIP inzage

Als je ouder bent dan 18 jaar mag je je dossier altijd inzien. Een
jongere kan hiervoor een afspraak maken met de persoonlijk
begeleider.

Naamsverandering Cliëntenraad naar Jongerenraad

De naam ‘Jongerenraad’ spreekt jongeren meer aan dan
‘Cliëntenraad’.

»
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Cliëntenraad Jan Pieter Heije - vervolg
Advies / beleidsissue

Uitkomst / Terug te zien in beleid

WhatsApp door personeel

De groepsleiding stuurt steeds vaker een app naar een jongere.
De raad vindt dat dit niet te vaak moet worden gedaan. Het is ook
plezierig als de groepsleiding naar jongeren toe blijft komen.

Adviesaanvraag waskosten

Ouders doen de was van hun kind zelf of betalen € 10,00
waskosten. De raden hebben gezorgd dat het bedrag voor
waskosten laag is, omdat het anders problemen oplevert
voor jongeren en ouders.

RVE Jan Pieter Heije

De raad kreeg inzicht in de manier waarop Jan Pieter Heije is
georganiseerd. Denk aan locaties, hulpverlenersvormen en
dergelijke.

Begroting

De raad heeft de begroting bekeken. In juli 2017 kijkt de raad of de
verwachtingen kloppen met de praktijk.
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Cliëntenraad Werkenrode Jeugd
Advies / beleidsissue

Uitkomst / Terug te zien in beleid

Advies begroting 2016

Met de begroting is de raad het hele jaar bezig geweest vanwege
een groot tekort.

Evaluatie nieuwe structuur regio Zuid

In 2017 is een definitief advies gegeven.

Rapport evaluatie verhuizing Dommeltje

Het verhuisprotocol wordt aangepast.

Werkzaamheden Dommeltje vanwege asbest. Ook Pleisterplaats
heeft asbest.

Asbest wordt verwijderd tijdens vakantie. Jongeren gaan op kamp.
Manager gaat alle oude gebouwen controleren op asbest.

Wifi werkt niet op alle groepen

Manager maakt een stappenplan om op alle groepen wifi te regelen.
Er is ook een wifi-werkgroep ingesteld. Eind december zijn afspraken
gemaakt over de laatste stappen.

Consignatiediensten
Huisafspraken

De cliëntenraad vindt de huisafspraken niet duidelijk genoeg.

Kwaliteitsavond voor alle leden van de cliëntenraden

2 leden zijn naar de avond gegaan.

Leven in Vrijheid

De afsluiting was op 26 september 2016.

Onderzoek HAN-studenten naar creatieve vormen van inspraak

De cliëntenraad vindt het prima om te gaan werken met de BLOKmethode.

Wijziging management

Hans Eisink vertrekt naar Kristallis. Marieke Kivits neemt tijdelijk
waar voor Hans. Samen met cliënten wordt gekozen voor Alfred Kip
als nieuwe manager.

Notitie Van huishoudelijke dienst naar assistent begeleider

»
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Cliëntenraad Werkenrode Jeugd - vervolg
Advies / beleidsissue

Uitkomst / Terug te zien in beleid

Adviesaanvraag over eigen bijdrage

Positief advies.

Deeladviesaanvraag over vervoer

De chauffeurs bij Werkenrode gaan weg. De raad geeft een positief
advies. Tips:
- goed afscheid van chauffeurs
- roosters van cliënten aanpassen aan vervoerstijden Connexion

Verhuizing wonen Wilg Burcht

Positief advies

Fietstocht Noordkaap

Positief advies

Bezoek RvB

Monique Kavelaars was op bezoek.

Cliëntenraad Werkenrode Jeugd
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Cliëntenraad Arbeid
Advies / beleidsissue

Uitkomst / Terug te zien in beleid

Begroting

De cliëntenraad bespreekt de begroting 3 x per jaar. De raad gebruikt
de stoplichtmethode.

Gedragscode arbeidsmatige dagbesteding

Positief advies. Aandachtspunt: werk de schending van het
beroepsgeheim beter uit.

Evaluatie verhuizing Coffyn

Het is goed om de cliëntenraad vroeg en intensief te betrekken
bij een verhuizing. Aandachtspunt: houd bij een verbouwing of
verhuizing altijd rekening met de toegankelijkheid voor diverse
doelgroepen (rolstoelers, mensen met een visuele of verstandelijke
beperking).

Adviesaanvraag verhuizing en verbouwing keuken voor catering
Blixem

Positief advies (samen met OR). Een ruimte waar beide doelgroepen
elkaar kunnen ontmoeten, zorgt voor meer begrip.

Speerpunt: aandacht voor
veiligheid van cliënten op
de werkplek

De cliëntenraad bezocht Nezzo, Bloesem, Multimedia en Coffyn.
Na ieder werkbezoek schreef de raad aandachtspunten voor de
locatie op. Het team en alle medewerkers kregen dit verslag.
3 maanden na het werkbezoek vertelde een verantwoordelijke van
de locatie wat er met de aandachtspunten is gedaan. Daardoor is
het op een aantal locaties nog fijner werken voor cliënten.

»
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Cliëntenraad Arbeid - vervolg
Advies / beleidsissue

Uitkomst / Terug te zien in beleid

Adviesaanvraag nieuwe leer-werkplaats arbeidsmatige dagbesteding

Positief advies (samen met de CR Kemnade).
Aandachtspunten:
1. Werkbegeleiders moeten het werktraject goed uitleggen aan de
medewerkers. En regelmatig de tijd nemen voor evaluatie.
2. De ruimte moet zo ingedeeld worden dat er voor iedereen een
passende werkomgeving is.
3. De werkvergoeding voor (cliënt)medewerkers blijft zoals die bij
Kemnade was. Alle (cliënt)medewerkers op de leer-werkplaats
krijgen die vergoeding.

Voortgang Quli

Cliënten gebruiken Quli maar weinig. Meer PR en voorlichting helpen
misschien. Het kost tijd voordat mensen er vertrouwd mee raken. De
raad wil niet dat Quli ‘live’-contact met de begeleider vervangt.

Informatie over Nezzo en medezeggenschap

De cliëntenraad wil onderzoeken op welke wijze samenwerking
mogelijk is. De Nezzo-raad stimuleert de gelijkwaardigheid
tussen cliëntmedewerkers en medewerkers. De Nezzo-raad is
bedoeld als objectief luisterend oor, waarbij cliënt-medewerkers
en medewerkers kunnen meepraten over het bedrijf. 1x per jaar
bezoekt de Cliëntenraad Arbeid de raad van Nezzo. Notulen worden
over en weer uitgewisseld.

»
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Cliëntenraad Arbeid - vervolg
Advies / beleidsissue

Uitkomst / Terug te zien in beleid

Nieuwsbrief

De raad brengt een nieuwsbrief uit voor alle arbeidsmatige
dagbestedingslocaties.

Informatie over werkbedrijf

Een lid van de raad heeft namens Pluryn een zetel in de
kandidatenraad van het werkbedrijf Nijmegen EO.

Grondwet van Pluryn

De raad denkt mee over de grondwet van Pluryn.

Kerstpakketten

Alle cliënten bij een arbeidsmatige dagbesteding krijgen dezelfde
kerstpakketten als het personeel.

Adviesaanvraag sluiting Multimedia kerstperiode

Positief advies.

Adviesaanvraag aandeelhouderschap in bedrijf BZZY

Positief advies. Er komen mogelijkheden voor een eerste betaalde
baan. De raad wil dit over een half jaar evalueren.

Vervoercoördinator in vergadering

De vervoercoördinator stopt per 1 januari 2017. De raad kijkt over
een half jaar of dit gevolgen heeft voor cliënten.

Ontwikkeling expertisecentrum

De raad wil uitleg voordat de officiële adviesaanvraag komt.
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Cliëntenraad Het Hietveld
Advies / beleidsissue

Uitkomst / Terug te zien in beleid

Evaluatie vakantieregeling dagbesteding

- De cliëntenraad vindt vervangende activiteiten tijdens de sluiting
van de dagbesteding een goed idee.
- Cliënten die niet op het terrein wonen mochten niet mee met extra
uitjes in kerstvakantie.
- De cliëntenraad denkt dat veel cliënten zich vervelen tijdens de
kerstvakantie.
- Er is nog onduidelijkheid over het opnemen van vrije dagen
(advies cliëntenraad mei 2015). De cliëntenraad adviseert dit
duidelijk te communiceren naar cliënten en medewerkers.

Vervanging manager Tinie Bierman

De cliëntenraad is geïnformeerd dat directeur Hilda Barnshoorn
de manager voorlopig vervangt. Later in het jaar is de raad
geïnformeerd over de aanstelling van Esther de Wilde als tijdelijk
manager.

Vervanging hoofd Behandeling

De cliëntenraad is geïnformeerd dat Eef Rasink (hoofd Behandeling
van Kemnade) ook Het Hietveld onder zijn hoede neemt.

Project Kwaliteit voor de klant

De cliëntenraad is geïnformeerd dat Het Hietveld pilot voor het
zorgkantoor is. Een lid van de cliëntenraad neemt deel aan het
beleidsgesprek met Achmea en het zorgkantoor.

»
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Cliëntenraad Het Hietveld - vervolg
Advies / beleidsissue

Uitkomst / Terug te zien in beleid

Notitie seksualiteit

Raadsleden namen deel aan een werkgroep seksualiteit. De raad
ziet de aandacht die seksualiteit krijgt in het beleid, niet terug in de
praktijk.

Voortgang Kompassie plus

De cliëntenraad vond ‘Regie op locatie’ een goed project. In de
huizen waar het project als eerst werd gestart, is het inmiddels
ingebed in de structuur. Andere projecten zijn gestopt, omdat er te
weinig personeel was.

Groene boekje – voetverzorging of pedicure

De cliëntenraad geeft aan dat cliënten op een groep worden
verplicht de pedicure af te nemen terwijl er geen medische
noodzaak is. In dat geval moet de begeleiding de voeten verzorgen.
De raad is geïnformeerd over de harmonisering van het Groene
Boekje voor heel Pluryn.

Verhuizing tijdelijke locatie Nobelstraat naar nieuwe locatie

De cliëntenraad adviseert de raad te betrekken bij de keuze voor
een nieuwe locatie. De cliëntenraad is geïnformeerd dat de locatie
Nobelstraat openblijft vanwege de wachtlijsten. In totaal moeten 60
cliënten verhuizen.

»
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Cliëntenraad Het Hietveld - vervolg
Advies / beleidsissue

Uitkomst / Terug te zien in beleid

Toewijzing cliënten
nieuwe appartementen

De cliëntenraad heeft uitleg gekregen over de manier waarop
cliënten in de nieuwe appartementen worden geplaatst.

Aanleg Cruyff Court

De cliëntenraad vindt de aanleg van een Cruyff Court een goed
idee. Er komt dan niet alleen een veld, maar er worden ook andere
dingen geregeld.

Informatie voor verwanten

De cliëntenraad vindt het belangrijk dat ouders/verwanten goed op
de hoogte worden gehouden.

Bureau Medezeggenschap op Het Hietveld

De cliëntenraad vindt dit een goed idee. Het zorgt voor meer vormen
van dagbesteding, net als Multimedia en Living Lab.

Meer invallers en te weinig personeel

De cliëntenraad is geïnformeerd over de achterblijvende bezetting.
Hierdoor worden er nog veel invallers ingezet. De cliëntenraad geeft
aan dat het op verschillende plekken op het terrein onrustig is.

Aanstelling clusterleider

De cliëntenraad heeft voorwaarden opgesteld waaraan een
clusterleider moet voldoen.

Eigen bijdrage begeleiding artsenbezoek

Bij de indicatie behandeling heeft een cliënt recht op ondersteuning bij
artsenbezoek. De cliënt hoeft daarvoor geen eigen bijdrage te betalen.
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Cliëntenraad De Beele
Advies / beleidsissue

Uitkomst / Terug te zien in beleid

Begroting

Positief advies. De Beele staat er financieel goed voor.

Pestgedrag op groepen

Jongeren worden gestimuleerd om pestgedrag te bespreken tijdens
de groepsvergadering. Er worden posters op de groepen verspreid.

Verbouwing van de groepen voor meer leefruimte

Geelgors is nog niet afbetaald. De financiële mogelijkheden zijn nog
niet duidelijk. Voorstel van de architect is met de raad besproken.
Het definitieve plan volgt wellicht later.

Project ‘Kwaliteit voor de klant transparant’

De cliëntenraad stemt in met deelname aan het project.

Indeling jongeren

De cliëntenraad is positief over het plan de behandeling van een
jongere meer af te stemmen op het toekomstplan. Nu worden
jongeren nog ingedeeld in fases en behandeld per groep.

Jaarplan 2016

De cliëntenraad praatte in 2016 mee over onderwerpen als
veiligheid, gezond opgroeien en vrijheidsbeperking.

Wijziging schoolrooster – integraal dagprogramma – continu rooster

De manager bereidt een integraal dagprogramma voor. Als het plan
af is, wordt het voorgelegd aan de cliëntenraad.
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Cliëntenraad De Beele - vervolg
Advies / beleidsissue

Uitkomst / Terug te zien in beleid

Adviesaanvraag eigen bijdrage voor kosten als zak- en kleedgeld,
vervoer en uitjes, toiletartikelen, waskosten, kapper, etc.

Positief advies.
De cliëntenraad adviseert De Beele:
- ouders en jongeren goed te informeren over de wijziging;
- een duidelijke omschrijving te geven van de kosten die ouders
moeten betalen;
- ouders goed te informeren over de mogelijkheid kinderbijslag aan
te vragen;
- ook gezinsvoogden in te lichten over de wijziging.

Seksueel overschrijdend gedrag en cameratoezicht

De raad ziet liever andere oplossingen dan cameratoezicht.
Bijvoorbeeld domotica (deursignalering en dergelijke).

Leven in Vrijheid - audit
Adviesaanvraag benoeming
RVE-manager De Beele / Bolster

De cliëntenraad adviseert positief over de benoeming van Martin
Perquin. In september 2017 wil de raad een evaluatie. De raad wil
ook betrokken worden bij de beslissing na 1 jaar over een vaste
aanstelling.

Trampolines

De cliëntenraad vindt het een goed voorstel om 1 grote trampoline
aan te schaffen en die op het middenveld te plaatsen. De
trampolines op de groepen zijn niet ingegraven en daarom niet
veilig.
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Cliëntenraad De Beele - vervolg
Advies / beleidsissue

Uitkomst / Terug te zien in beleid

Rookbeleid

Het rookbeleid is in ontwikkeling en zal voorgelegd worden aan de
cliëntenraad.

Betrokkenheid van ouders / netwerk rondom de jongeren

De verwanten van De Beele, Jan Pieter Heije en DHG adviseren om
ouders beter te betrekken bij de behandeling van het kind. Ook de
voortgang op de groep en thuis moet beter uitgewisseld worden. Het
is handig om wederzijdse verwachtingen (normen en waarden) te
bespreken.
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Cliëntenraad De Winckelsteegh
Advies / beleidsissue

Uitkomst / Terug te zien in beleid

Begroting

Besproken in raad.

Vernieuwing kwaliteitskader VGN

De Winckelsteegh is een proeftuin voor de vernieuwing van het
kwaliteitskader van de VGN. De cliëntenraad vindt dit goed.

Toegang wettelijk vertegenwoordigers tot Cliëntportaal

De cliëntenraad vindt dat wettelijke vertegenwoordigers het
zorgplan moeten kunnen inkijken. De Winckelsteegh gaat dit voor
alle cliënten invoeren.

Nieuwbouwfase 4 en 5

De cliëntenraad bespreekt de nieuwbouw maandelijks.

Problemen op 1 specifieke woongroep

De cliëntenraad is geïnformeerd over intensieve problemen op een
woongroep. Een lid van cliëntenraad helpt nieuwe afspraken te
maken.

Adviesaanvraag inzage in EIP

De cliëntenraad adviseert de manager de aanvraag door te
sturen naar CCR. Het gaat namelijk om een locatie-overstijgende
adviesaanvraag.
- De raden gaan akkoord met een verandering van het
systeem voor bereikbaarheidsdiensten en de autorisatie van
gedragswetenschappers.
- De raden gaan niet akkoord met de autorisatie van alle
clusterleiders Zuid.
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Cliëntenraad De Winckelsteegh - vervolg
Advies / beleidsissue

Uitkomst / Terug te zien in beleid

Vernieuwing cliëntprogramma’s Pluryn

De cliëntenraad heeft uitleg gekregen over de vernieuwing van de
cliëntprogramma’s.
Bij de vernieuwing worden voornamelijk ouders betrokken.

Actiewatch pilot

De raad kreeg uitleg over de pilot.

Adviesaanvraag Medische Dienst

Positief advies.
De medische diensten blijven onder de RVE. De AVG-artsen vallen
niet meer onder RVE, maar worden binnen heel Pluryn ingezet.

Status en naam van
Jolraad en Torenraad

Voorlopig blijven de Jolraad en Torenraad participatiegroepen. Ze zijn
formeel geen cliëntenraden. Het is wel goed dat ze ‘raad’ in hun
naam houden, omdat ze meer zijn dan een praatgroep.

Melding Incidenten Patiënten

De cliëntenraad kreeg uitleg over het aantal incidenten.

Vervoer voor cliënten op het terrein

De cliëntenraad kreeg uitleg over een elektrische huifkar. De raad
vindt het belangrijk dat cliënten goed vervoer op het terrein hebben.

Aanstelling hoofd Behandeling Zuid

De cliëntenraad stelde vragen aan het nieuwe hoofd Behandeling
Zuid.

Medisch-wetenschappelijk onderzoek behandelmethodieken van De
Winckelsteegh.

De cliëntenraad geeft toestemming voor het onderzoek.
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Cliëntenraad De Winckelsteegh - vervolg
Advies / beleidsissue

Uitkomst / Terug te zien in beleid

Verbeterplan Cliëntervaringsonderzoek

De cliëntenraad adviseert de methode ‘Ben ik tevreden?’ te
gebruiken. Een raadslid is aanwezig bij de bijeenkomst over de
methode ‘Ben ik tevreden’. De raad vult de conceptversie als test in.

Ongevraagd advies over deelname verwanten aan teamoverleg

De teams vinden dat verwanten bij het overleg kunnen zijn als het
gaat om informerende onderwerpen. De manager vraagt de raad na
te denken welke informatie de raad bij dat overleg graag zou krijgen.

Informeren van achterban / ouders

De cliëntenraad adviseert alle informatie op de prikborden te
hangen. En de ouders ook digitaal te informeren. De notulen van de
cliëntenraad komen ook op de prikborden.

Evaluatie Elektronisch Individueel Plan

Bij De Winckelsteegh vullen voornamelijk verwanten de lijst in.
De manager heeft het daarvoor aangepast. De raad vindt het een
prettig formulier.
Tip: hanteer beide systemen op zelfde manier qua invullen.

Pilot medewerkers inzetten voor wonen en dagbesteding

Per woongroep werkt een medewerker een vaste dag bij
dagbesteding. De raad vindt het positief dat er daardoor meer
contact en begrip tussen wonen en dagbesteding is gekomen. Dit
zorgt voor betere begeleiding.
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Cliëntenraad De Winckelsteegh - vervolg
Advies / beleidsissue

Uitkomst / Terug te zien in beleid

Evaluatie regio-indeling Zuid

De clusterleider heeft meer cliënten onder zijn of haar hoede
gekregen. Hij of zij is ondersteuner van het proces en hoeft daarvoor
de cliënt niet goed te kennen.
Bij een IP-bespreking moeten in ieder geval de
gedragswetenschapper en persoonlijk begeleider aanwezig zijn.

Adviesaanvraag onderzoeksvoorstel over behandelmethodieken

Positief advies.
De raad adviseert de privacy van de bewoners in het onderzoek te
waarborgen. De raad wordt betrokken bij de informatie naar ouders.

Evaluatie Meerzorg context coaching

De raad is positief over de resultaten. De stemmingsmeters laten bij
bijna alle cliënten een verbetering zien.

Jaarverslag Medezeggenschap

De cliëntenraad hielp mee aan de poster waarop per raad 5
onderwerpen kort worden uitgewerkt.

Grondwet van Pluryn

De raadsleden vertelden wat ze als ouder of verwant willen dat
Pluryn doet.

Kompassie en verbeterborden

De raad krijgt uitleg over de verbeterpunten.

Participatiegroepen JOLraad
en Torenraad

De raad bespreekt de verslagen van de participatiegroepen altijd. De
raad neemt ook punten uit die verslagen over.
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Cliëntenraad Nijmegen en omgeving
Advies / beleidsissue

Uitkomst / Terug te zien in beleid

Begroting

De cliëntenraad adviseert de begroting te vereenvoudigen en in
stoplichtkleuren weer te geven. De business controller lichtte de
begroting toe.

Cliënttevredenheidsonderzoek (CTO)

De raad heeft 3 speerpunten toegevoegd:
- bejegening
- nieuwe medebewoners met moeilijker gedrag
- betrekken van ambulante cliënten bij Medezeggenschap.
De raad adviseert het CTO te koppelen aan kwaliteitseisen. De raad
kreeg uitleg over andere methoden. Bijvoorbeeld ‘Ben ik tevreden
(BIT)?’

Zieke werknemers en tekorten personeel op bepaalde locaties

- Afspraak is dat cliënten geïnformeerd worden over ziekte van
medewerker (geheimzinnigheid eraf). De medewerker bepaalt
welke informatie wel of niet gedeeld wordt met cliënten.
- De wens van cliënten en clusterleiders om meer vaste
medewerkers te krijgen, past niet bij de werkwijze van het
Werkplein. Werkplein wil personeel juist breed inzetten.
- Gesprek directeur Zuid met CWZ over inzet van verpleegkundigen
voor Pluryn.
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Cliëntenraad Nijmegen en omgeving - vervolg
Advies / beleidsissue

Uitkomst / Terug te zien in beleid

Bejegening
(verbeterpunt uit CTO 2015)

- De cliëntenraad stelt voor de ‘bejegening’ bij woonvorm Malden te
blijven volgen.
- De raad wil dat persoonlijk begeleiders de cliënten vragen naar
bejegening. Dat is nuttiger dan algemene projecten starten.
- Raad ontvangt verslagen van de groepsoverleggen zodat de raad
signalen over slechte bejegening kan opvangen.

Betrekken van ambulante cliënten bij Medezeggenschap

De raad en de 2 clusterleiders ambulant maken een plan van
aanpak.

Nieuwe medewerker of clusterleider woonvorm Tiel

Cliënten maken deel uit van de sollicitatiecommissie.

Sluitingsdag van het NAH-centrum Nijmegen

De raad gaat akkoord met 1 dag sluiting, zodat de andere 4 dagen er
meer cliënten zijn.

Evaluatie structuurwijziging Pluryn

In april op de agenda van de raad

Inventarisatie regionaal vastgoed huisvestingsplannen

De raad is geïnformeerd.

Brandveiligheid

Er wordt 2x per jaar geoefend op locaties. Binnen de RVE Nijmegen
e/o is dat 1 x per jaar.

Werkplan vernieuwing kwaliteitskader – proeftuin Pluryn Zuid samen
met VGZ

Het werkplan is te moeilijk geschreven. De raad heeft er veel vragen
over gesteld. Onder andere over de late termijn waarop de raad bij
het plan werd betrokken.
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Cliëntenraad Nijmegen en omgeving - vervolg
Advies / beleidsissue

Uitkomst / Terug te zien in beleid

Huisregels

De raad wil inzicht in de wijze waarop huisregels tot stand
komen en in welke mate ze besproken worden met cliënten.
De contactpersoon van de clusterleiders bespreekt dit in het
clusterleidersoverleg.

Wederzijdse verwachtingen tussen raad en clusterleiders

Is doorgeschoven naar 2017.

Beschikbaarheid wifi

De raad vindt dat per cliënt vastgelegd moet worden wanneer wifi
wel of niet beschikbaar is. Een clusterleider moet de beslissing
kunnen uitleggen.

Clusterleider nieuwe stijl

De cliëntenraad adviseert om cliënten en verwanten goed uit te
leggen wat de ‘Clusterleider nieuwe stijl’ is. De rol van clusterleider
is per locatie verschillend.
1.	Voor directe zorg is de clusterleider niet nodig.
2.	Voor overstijgende zaken is het prettig als de clusterleider wel
beschikbaar is.

Hitteplan (via CCR)

De raad kreeg uitleg over het hitteplan van Pluryn.
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Cliëntenraad Nijmegen en omgeving - vervolg
Advies / beleidsissue

Uitkomst / Terug te zien in beleid

Pluryn – Jij Leert

De raad kreeg uitleg over ‘Jij Leert’ en de trainingen die daarbij
horen. De raad heeft advies gegeven hoe cliënten beter
geïnformeerd kunnen worden over deze trainingen. En welke
voorwaarden aanwezig moeten zijn om cliënten gemotiveerd te
krijgen en te houden.

Woonvorm Wijchen

De raad spreekt iedere vergadering over Woonvorm Wijchen. Een
delegatie van de raad was aanwezig bij de informatiebijeenkomst.

Duidelijkheid welke clusterleiders welke locatie vertegenwoordigen

Op verzoek van de raad is er een nieuw schema gemaakt.

Beleidsavond met RvB

Raadsleden waren aanwezig bij deze beleidsavond en lieten hun
stem horen.

Nieuwsbrief

De raad stuurt een nieuwsbrief naar alle locaties.

Project: Grondwet van Pluryn

Raadsleden geven antwoord op de vraag ‘Samenleven gaat niet
vanzelf, wat vind jij ervan?’:
- meer zelfregie
- personeel dat verder kijkt dan eigen vaste patronen.

Quli

De raad geeft aan waarom weinig cliënten gebruikmaken van Quli.

Kwaliteitsrapportage proeftuin vernieuwing kwaliteitskaders
gehandicaptenzorg

De raad stelde vragen over de rapportage.
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Cliëntenraad Nijmegen en omgeving - vervolg
Advies / beleidsissue

Uitkomst / Terug te zien in beleid

Ongevraagd advies calamiteitenplan

De raad adviseert het calamiteitenplan regelmatig met cliënten te
bespreken.

Huisregels

Er komen huisregels voor heel Pluryn. Per locatie kunnen bewoners
met de clusterleider dan nog huisafspraken maken.

Speerpunten 2017 RVE Nijmegen EO

De raad laat nadrukkelijk en kritisch weten dat cliënten meer
betrokken moeten worden bij de speerpunten.
- Wat heeft een cliënt nodig om zich veilig te voelen?
- Maak een toekomstplan samen met de cliënt. En controleer of de
cliënt weet wat de bedoeling is.
De raad bespreekt de speerpunten iedere vergadering.

Evaluatie voorzitter

Op zijn verzoek evalueert de raad het functioneren van de voorzitter.
De raad noemt een aantal aandachtspunten.

Cliëntenraad Nijmegen en omgeving
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Cliëntenraad REA College Nijmegen
Advies / beleidsissue

Uitkomst / Terug te zien in beleid

Hygiëne

Besproken tijdens werkoverleggen.

Evaluatie Verbeterplannen CTO 2015

De cliëntenraad besprak de verbeterplannen met de manager.

Adviesaanvraag Cliëntentevredenheidsonderzoek (CTO)

Positief advies. Verbeterpunten:
- training solliciteren
- stageresultaten en verbeterpunten bespreken
- beter beeld van het werkveld geven
- informatie over e-portfolio geven
- betere balans tussen werkuren van docenten en hoeveelheid
cursisten.

Informatie Equass & audit

De cliëntenraad kreeg uitleg over Equass

Audit Blik op Werk (=keurmerk)

De cliëntenraad is betrokken en gehoord tijdens de audit. De audit is
positief afgerond.

Charter of Rights

Positief advies. Het is goed dat cursisten weten wat hun rechten
zijn. De raad ziet de plichten graag anders omschreven. De raad
wil graag dat alles op papier staat en dat het document 2x per jaar
wordt besproken in het weekoverleg.

E-portfolio
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Cliëntenraad REA College Nijmegen - vervolg
Advies / beleidsissue

Uitkomst / Terug te zien in beleid

Respectvol met elkaar omgaan
Ongevraagd advies lesstof ICT

De raad adviseert de lesstof ‘up-to-date’ te maken.

Regie over eigen leven - Empowerment Training

De raad geeft aan dat:
- de training niet bekend genoeg is;
- cursisten niet weten hoe ze zich moeten aanmelden;
- cliënten denken dat de training een herhaling is.
Bij Metaal is empowerment vast onderdeel van het lesprogramma.
Daar werkt het wel goed.

Onderwijs in de toekomst

2 leden van de cliëntenraad denken mee in een commissie
‘Onderwijs in de toekomst’. 1 van de onderwerpen is samenwerking
tussen ROC en REA College.

Evaluatie diploma-uitreiking

Tips van de raad:
- leg programma uit
- speech per cursist op vast tijdstip
- pauze
- aandacht voor goed geluid
- check of cursist centraal wil staan of niet.
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Cliëntenraad REA College Nijmegen - vervolg
Advies / beleidsissue

Uitkomst / Terug te zien in beleid

Te groot aantal cursisten, waarvoor te weinig ondersteuning
beschikbaar

De cliëntenraad besprak de volgende punten met de manager:
- de groepen niet te groot maken
- betere verdeling van aantal cursisten over de week
- onderzoek of cursisten elkaar kunnen helpen in het onderwijs.
De volgende afspraken zijn gemaakt met manager:
- cursisten en docenten moeten elkaar kunnen aanspreken
- aantal werkplekken wordt zo nodig aangepast
- de manager bespreekt de bezetting met de docenten.

Adviesaanvraag over aanpassen vakantierooster 2017 voor cursisten

Positief advies. Aandachtspunt: evaluatie einde van het jaar.

Behoefte aan prikkelarme rustruimte

De raad vraagt om prikkelarme rustruimte. Cursisten moeten dit zelf
aangeven.

Vernieuwde website REA College
Toegang cursisten tot wifi

De manager regelt dat alle cursisten toegang tot wifi hebben.
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Cliëntenraad REA College Heerlen
Advies / beleidsissue

Uitkomst / Terug te zien in beleid

Evaluatie Serious Request

De deelname aan Serious Request was geslaagd.

Evaluatie Kerstviering

Volgende keer betere voorbereiding en andere verdeling van de
kerststol.

Fatsoensnormen

De WC netjes houden en rookbeleid buiten.

Schoolmail

De raad wil dat het gebruik van schoolmail wordt gestimuleerd.

Equass audit

Gesprek tijdens de audit geëvalueerd.

Cursisttevredenheidsmeting

Cursisttevredenheidsmeting besproken.

Evaluatie carnavalsviering

Alles tot tevredenheid uitgevoerd.

Evaluatie paasactiviteit

Paasactiviteit was geslaagd.

Drinkbeleid in de klaslokalen

Alleen drinken uit afsluitbare flesjes.

Organisatie eindejaarsactiviteit

- Onderhandelen met accommodatie.
- bijdrage per student bepaald.
- wie uitnodigen?
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Cliëntenraad REA College Heerlen - vervolg
Advies / beleidsissue

Uitkomst / Terug te zien in beleid

Cursisttevredenheidsonderzoek

Plus- en minpunten besproken.

Bevorderen naamsbekendheid REA College

- Soms meegaan met de accountmanager.
- Verspreiden van flyers.

Logo cliëntenraad

Logo voorgelegd en gekozen.

Statafels in de overblijfruimte

Statafels geregeld.

Stoelen in overblijfruimte kapot of vuil

Voorgelegd aan de manager.

Financiën/begroting komend jaar

Besproken.

Rookbeleid buiten

Studenten aanspreken als ze rommel maken.

Gevarenzones looproute station/opleiding

Besproken.

Deelname studenten aan open dag
REA Ambassadors

Bijdrage REA Ambassadors aan de open dag.

Koffiezetapparaat: betere kwaliteit

Verschillende opties besproken.

Kerstactiviteit

- Kerstkaraoke en groepsspel en eten.
- Overblijfruimte versieren.
- Evaluatie.
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Cliëntenraad REA College Heerlen - vervolg
Advies / beleidsissue

Uitkomst / Terug te zien in beleid

Sinterklaas

- Strooigoed op de tafels in overblijfruimte.
- Evaluatie.

Whiteboard in overblijfruimte

Geregeld.

Metro in overblijfruimte

Geregeld.

Vernieuwing interieur overblijfruimte

Deelname IKEA-actie.
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Informatie en advies
Meer weten over medezeggenschap
bij Pluryn?

088 - 779 20 70
medezeggenschapclienten@pluryn.nl

www.pluryn.nl

