Jaarverslag
Medezeggenschap
Cliënten
2018

Dit is het verslag van de Medezeggenschap.
Cliënten praten mee over het beleid van Pluryn.
Het verslag gaat over het jaar 2018.
Wat deed de Centrale Cliënten Raad (CCR) toen?
Je leest het hier.
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Wat is Medezeggenschap?
Dit centrale jaarverslag van de Mede
zeggenschap Cliënten geeft een overzicht
van wat er in 2018 allemaal gebeurde.
De lokale raden maakten 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.

De Centrale Cliëntenraad (CCR)
in vergadering
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Lokale cliëntenraden
Pluryn telde in 2018 17 lokale cliëntenraden.

1 Pluryn Groesbeek, Limburg, Brabant
2 Wonen Nijmegen e.o.
In 2018 zijn er lokale cliëntenraden opgericht voor de
Intermetzo-locaties Eefde, Maarsbergen, Almelo, Almere en het
Kinderdienstencentrum Heimdal. De cliënten van FACT-teams en
ambulante teams krijgen invloed op een andere manier. Gedacht
wordt aan online enquêtes, spiegelgesprekken en themacafé’s rond
een speciaal onderwerp.

3 De Winckelsteegh
(met de participatieraden JOL-raad en Toren-raad)

4 Pluryn Arbeid
5 Werkenrode Jeugd
6 Kemnade
7 Studentenraad REA College
8 WMO Denktank Nijmegen
9 Het Hietveld
10 Jan Pieter Heije
11 De Hoenderloo Groep
12 De Beele
13 Intermetzo Maarsbergen
14 Intermetzo Almere
15 Intermetzo Almelo
16 Kinderdienstencentrum Heimdal
17 Intermetzo Eefde
5

CCR op een zonnige dag
in gesprek

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 nemen deel
aan een regionale intervisiegroep. De coördinator zit in een landelijke intervisiegroep van Raad op Maat.

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. Zo
vertegenwoordigt de CCR alle locaties. Het Dagelijks Bestuur van
de CCR bestaat uit 3 mensen: een voorzitter, een secretaris en een
vicevoorzitter.
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Praten over beleid
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 Raad van Bestuur en de coördinator
van de Medezeggenschap bezoeken 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.

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.

en algemene beleidsnotities. De lokale cliëntenraden bespreken
adviezen soms voordat de CCR advies geeft. Dat gebeurt vooral bij
onderwerpen die dichtbij de cliënt staan. 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.

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.

Dichtbij de cliënt
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 cameratoezicht, internetgebruik,
voeding. De CCR bespreekt het beleid voor heel Pluryn: de kaders
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Jongeren
Er zijn 8 jongerenraden bij Pluryn: bij Intermetzo Maarsbergen, Eefde,
Almere en Almelo en bij de Plurynlocaties Werkenrode Jeugd, De
Beele, Jan Pieter Heije en de Hoenderloo Groep. Zij zijn aangesloten
bij de landelijke koepel: het Jeugdwelzijnsberaad. De jongerenraden
bereiden onderwerpen voor de cliëntenraad voor. Dat doen zij via
participatiegroepen, die geleid worden door participatiecoaches.
Daarna kunnen zij in de cliëntenraad hun adviezen formuleren, samen
met de onafhankelijk ondersteuner.

Volwassenen
Er zijn 9 raden voor locaties met volwassenen bij Pluryn. Zij zijn
aangesloten bij de koepels LSR (Landelijk Steunpunt Cliëntenraden)
en Vraagraak.

Aan het werk bij Bureau
Medezeggenschap

commissie, sollicitatiegesprekken, externe netwerken enzovoorts.
Bureau Medezeggenschap werkt nauw samen met de CCR. Het
bureau is 3 dagen in de week open. Bureau Medezeggenschap heeft
ook stage- en werkervaringsplekken. In 2018 werkten er voor de
Medezeggenschap 18 cliënten, 4 ondersteuners, 3 werkbegeleiders,
1 coördinator en 100 vrijwilligers.

Bureau Medezeggenschap
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

Sociaal Juridisch Servicepunt
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 juristen van Pluryn.
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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 17 lokale raden.
Cliënten van de vestigingen doen hieraan mee.
In 2018 kreeg ook Intermetzo lokale raden.
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
In 2018 vergaderde de CCR 6 keer. Het Dagelijks
Bestuur vergaderde daarnaast ook nog 6 keer.
Bij elke vergadering van de CCR is de Raad van
Bestuur aanwezig.
Op verzoek schuiven ook directeuren aan. In 2018 ondertekenden
de voorzitter van de CCR en de voorzitter van de Raad van Bestuur
een nieuwe medezeggenschapsregeling. De regeling omvat een
samenwerkingsovereenkomst, een huishoudelijk reglement en een
profiel voor cliëntenraadsleden.
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Speerpunt ‘Ik wil gezien worden’
Het eigen speerpunt ‘Ik wil gezien worden’ vormde een belangrijke
rode draad in het werk van de Medezeggenschap in 2018. Een speciale
commissie van CCR-leden stelde samen met een ondersteuner
een plan op om het speerpunt bekendheid te geven. Binnen en
buiten de organisatie zijn stickers en bekers met uitleg verspreid.
In nieuwsbrieven, weekjournaals en flyers is het speerpunt
toegelicht. In alle lokale raden verzamelde de CCR antwoorden op
de vragen: wanneer word je gezien en wanneer word je niet gezien?
De antwoorden zijn gepresenteerd op een Leidinggevendendag
van Pluryn. Verrassend waren de zeer positieve reacties vanuit de
organisatie. Het thema werd verwerkt en geborgd in jaarverslagen,
kwaliteitsverslagen en presentaties van Pluryn. Punt van spanning
blijft het gezien worden in tijden van krapte in financiën en personeel.
De Medezeggenschap sprak meermalen waardering uit voor de
medewerkers op de werkvloer, die met hart en ziel werken en graag
hun cliënten zien.

De CCR vergaderde 6 keer in 2018.
Het bestuur vergaderde ook 6 keer.
De Raad van Bestuur en Raad van Toezicht waren
er soms bij.
Een nieuwe overeenkomst is ondertekend.
In de overeenkomst staan afspraken.
De afspraken gaan over medezeggenschap.
De CCR vroeg in 2018 ook aandacht voor cliënten.
De actie heet ‘Ik wil gezien worden’.
De reacties waren goed.
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Onderwerpen waarmee de
CCR zich bezighield in 2018
Klantenbureau

Reglementen en profielen

Twee leden van de CCR namen samen met een ondersteuner deel
aan gesprekken over de veranderingen binnen het klantenbureau van
Pluryn.

Aan de CCR zijn de profielen van de leden van de Raad van Bestuur,
de Raad van Toezicht en van directeuren voorgelegd.

Klachten
Preventie suïcide en zelfbeschadiging
Naar aanleiding van een aantal enkele ingrijpende incidenten is een
groot preventieprogramma opgezet. Doel is om signalen vroegtijdig te
leren herkennen. In eerste instantie onder medewerkers die werken
met de doelgroep Jeugd en later ook bij de doelgroep Volwassenen. De
CCR is maandelijks op de hoogte gehouden van de voortgang van het
programma.

Na de fusie met Intermetzo zijn beide klachtencommissie
samengevoegd. De CCR nam deel aan gesprekken over de inrichting
van de nieuwe klachtencommissie. De drie functionarissen die
zich bezighouden met klachten (2 vertrouwenspersonen en 1
klachtenfunctionaris) vertelden over hun functies in een CCRvergadering. De komende Wet Zorg en Dwang zorgt naar verwachting
voor veranderingen in de klachtenprocedure.

Internetgebruik
In de lokale raden is het onderwerp ‘internet en social media’
besproken. De CCR zal alle uitkomsten nog uitwerken in een overzicht.
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Bijeenkomst over nieuwe visie Pluryn
Een aantal CCR-leden nam deel aan een dag over een nieuwe visie
voor Pluryn.

Professioneel Statuut
De CCR dacht tijdens een tweetal bijeenkomsten mee over het
opstellen van een professioneel statuut. Dit statuut kwam in 2018 tot
stand.

Evaluatie Buddy-opleiding
De Buddy-opleiding is geëvalueerd. Buddy’s kunnen
vrijheidsbeperkende maatregelen niet verminderen. Wel kunnen
ze zorgen voor het vergroten van de eigen kracht van cliënten.
Samen met de opleiding Die-Ken-Ik en het Feedbackspel leidde deze
conclusie tot een notitie over het vergroten van empowerment bij
cliënten. In 2019 gaat de CCR aandacht vragen voor het opleiden van
ervaringsdeskundigen.

Mensen doen zichzelf soms iets aan.
Medewerkers van Pluryn leerden de signalen herkennen.
De CCR was erbij betrokken.
In 2018 hield de CCR zich ook bezig met:
• Het klantenbureau
• Profielen en regelingen
• De Klachten regeling
• Internet gebruik
• De visie van Pluryn
• Professioneel statuut
• Buddy-opleiding
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Gevraagde adviezen
Adviesaanvragen voor de CCR, worden vaak eerst besproken in de
lokale raden. Daarna buigt de CCR zich erover. In 2018 ging het om de
volgende onderwerpen:
• Huisregels Pluryn
• Document Cameragebruik
•	Onderzoeksvragen voor de afdeling Research & Development en het
dr. Couvée-fonds
• Integrale dagprogrammering

Benoemingen
Manager HR
Er is een positief advies gegeven over de benoeming van Laura van
der Brugge tot manager HR. Helaas is zij al weer snel vertrokken.
Daarna bracht de CCR een positief advies uit over de benoeming
van Ton Leijten.

Begroting 2018
De financiële commissie van de CCR bestaat uit 5 leden. Zij hebben
financiële deskundigheid en zijn afkomstig van de lokale raden. De
commissie heeft vragen gesteld over de begroting van Pluryn. Veel
vragen zijn beantwoord. Er is een positief advies gegeven.
Eind 2018 vonden extra gesprekken plaats over de financiële situatie
van Pluryn. Dit was voorafgaande aan de begroting van 2019.

14

Evaluatie Monique Kavelaars
De CCR oordeelde positief over het functioneren van bestuurder
Monique Kavelaars. Het Dagelijks Bestuur gaf haar tips en tops door
samen het Feedbackspel te spelen.

Directeur Dienstverlening
Jongeren van Intermetzo gaven namens de CCR een positief advies
over de benoeming van Wynand Crommelin tot directeur Utrecht/
Flevoland bij Intermetzo.

Evaluatie Marlijn Lenselink
Er is positief advies uitgebracht over de herbenoeming van directeur
Marlijn Lenselink.

Benoeming lid klachtencommissie
Er is positief advies gegeven over de benoeming van 2 leden van de
klachtencommissie Pluryn.

Directeur Bedrijfsvoering
Er is positief advies gegeven over de benoeming van een nieuwe
directeur Bedrijfsvoering: Corina Bots.

Benoeming van een lid Raad van Toezicht
De CCR gaf een positief advies op de benoeming van mevr. Eerdmans.
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Herinrichting Behandeling
Pluryn besloot dat hoofden Behandelaars onder de directeuren komen
te vallen. Hoofden Behandeling geven leiding aan de behandelaars.
De clusterleiders zijn op locatie de leidinggevenden. Behandelaars
moeten meer in beeld komen bij de cliënten. De CCR geeft een positief
advies, maar wil te zijner tijd graag een evaluatie en de film over
zorgprogramma’s zien.

Integrale Dagprogrammering

Levensbeschouwing

De CCR is gevraagd een advies over Integrale Dagprogrammering uit
te brengen. Het voorstel is voorgelegd aan alle lokale raden. In 2019
wordt een centraal advies opgesteld.

Een speciale commissie van de CCR sprak met Anneke Lammers,
geestelijk verzorger Pluryn en Lieke van Domburg, directeur Kwaliteit
van Zorg en Innovatie. Onderwerp van gesprek was de notitie
Levensbeschouwing. De CCR bracht een positief advies uit over de
inhoud van de notitie. Wel mist de CCR randvoorwaarden, zoals kennis
bij medewerkers, aandacht in de groepen voor levensovertuigingen
en opname van het item in de cliëntdossiers. Verder mist de raad de
verbinding met kerken en religies in de maatschappij. De directeur
beloofde tot een beleidsnotitie te komen.
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De Medezeggenschap Cliënten is na de fusie met Intermetzo
uitgebreid met leden vanuit de lokale raden van Intermetzo. Er blijft
1 centrale raad, maar de CCR blijft kijken naar nieuwe mogelijkheden
van medezeggenschap voor jongeren. De CCR gaf een positief advies.

Buurtmarkt Breedeweg wil uitbreiden naar Gassel en Beers. Samen
met de cliëntenraad Arbeid sprak de CCR daarover. Na beantwoording
van allerlei vragen door manager Eric Tonn, brachten de CCR en de
Cliëntenraad Arbeid een positief advies uit.

GRO EP

Klachtenregeling 2018
De klachtenregeling Pluryn is op verzoek van de nieuwe
klachtencommissie opnieuw gewijzigd, nu naar het VGN-model. De
CCR gaf een positief advies. Voorwaarde is wel dat er een jaarlijks
contactmoment van tussen de CCR en de klachtencommissie in de
regeling wordt opgenomen. Daarnaast is afgesproken dat er een
eenvoudige vertaling komt van de klachtenregeling. Verder mag de
CCR in de toekomst zelf namen aandragen van leden die namens de
CCR in de klachtencommissie willen zitten.
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Ongevraagde adviezen
Veiligheid

Terug naar de Eenvoud

Eind 2017 kwam het onderwerp Veiligheid aan de orde tijdens een
inspiratieavond voor raadsleden. De opbrengsten van de avond zijn
verzameld in een boekje en besproken met de CCR-leden en de
Raad van Bestuur. Het boekje, waarin ook adviezen zijn opgenomen,
is verspreid over de locaties. Deze adviezen zijn daarna ook
gepresenteerd op een leidinggevendendag.

In april 2018 was het thema van de inspiratieavond ‘Terug naar de
Eenvoud’ (Garage De Bedoeling). Na een gesprek in alle lokale raden
over dingen die eenvoudiger kunnen, gaven alle directieleden hun
visie. Er is een verslag van de avond gemaakt. Dit is besproken met
de directieleden. Eén van de ideeën van de avond zal in 2019 worden
uitgewerkt. Het betreft een avond met politici over de zaken waar
cliënten tegenaan lopen.

Inspiratieavond
‘Terug naar de eenvoud’
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Boeien en binden
De steeds wisselende samenstelling van teams en het tekort aan
personeel heeft nadelige gevolgen voor cliënten. Daarom is in
november een inspiratieavond gehouden met als thema: ‘Ben ik de
goeie, blijf ik boeie?’. Hierbij was een delegatie van de Inspectie voor
Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) aanwezig. Naar aanleiding van deze
avond is een boekje met veel adviezen samengesteld. Dit boekje
is overhandigd aan de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur, de
directie, alle clusterleiders, cliëntenraden en de inspectie.

Het Hietveld
Bureau de Vries maakte een analyse van Het Hietveld. De CCR kreeg
de analyse en besprak deze met de lokale raad van Het Hietveld.
Samen besloten zij een ongevraagd advies uit te brengen. Hoofdadvies
luidde om samen met cliënten en verwanten plannen op te stellen
en daarover transparant te communiceren, onder leiding van de Raad
van Bestuur en directie. Mede naar aanleiding van dit advies zijn
medezeggenschap van cliënten en medewerkers uitgenodigd om deel
te nemen aan gesprekken, die uitmondden in concrete plannen. De
cliëntenraad van Het Hietveld nam aan alle onderdelen deel. (Lees
hierover ook het jaarverslag van de lokale raad van Het Hietveld.)
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Kwaliteitsrapport
Het Kwaliteitsrapport 2018 is besproken met de bestuurder en de
kwaliteitsfunctionaris. De CCR deed een aantal aanbevelingen.
Zoals: leg voortaan de teamreflecties naast de uitkomsten van
‘Ben Ik Tevreden’. En schakel bij verbetertrajecten ook cliënten
en verwanten in en houd daar themabijeenkomsten over.

De CCR geeft adviezen.
Adviezen worden gevraagd en ongevraagd gegeven.
In 2018 gaf de CCR advies over onder andere:
• Benoemingen
• De begroting van Pluryn
• De Klachtenregeling
• Terug naar de eenvoud
• Het Hietveld
• Veiligheid
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Bijeenkomsten en contacten
VN-verdrag en Raad op Maat

LSR, Landelijk Steunpunt Medezeggenschap

Samen met de Landelijke Federatie Belangenvereniging Onderling
Sterk werkte de CCR mee aan een landelijke netwerkdag van Raad op
Maat. Dit is de intervisiegroep van coördinatoren Medezeggenschap.
Het thema was het VN-verdrag voor mensen met een handicap en het
effect daarvan op de medezeggenschap.

De voorzitter van de CCR schrijft columns voor het blad van
de LSR. Zijn bijdragen zijn gebaseerd op wat hij meemaakt in
de medezeggenschap bij Pluryn. De CCR bezocht de landelijke
netwerkdag voor cliëntenraden. Onderwerp was Kwaliteit.

Bezoek 1-jarig bestaan Kwaliteitskader
Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN)
Samen met lector Maaike Hermsen dacht de CCR na over de invloed
van cliënten op haar afdeling.

De vicevoorzitter van de CCR gaf tijdens een bijeenkomst rond het
1-jarig bestaan van het Kwaliteitskader een presentatie over wat
Pluryn doet met het kwaliteitskader. Hij was de enige cliënt tijdens
dit congres.
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Brief naar minister De Jonge
Samen met de cliëntenraad Arbeid, de WMO-Denktank, de Jimmy’s
en het Jongerennetwerk Nijmegen, stelde de CCR een brief op voor
minister De Jonge. De brief ging over de problemen die jongeren met
een beperking ondervinden als zij zoeken naar werk of als zij een
opleiding willen volgen. Dit naar aanleiding van een bezoek van de
minister aan de ondertekening van de Health Deal, in mei 2018.

Bezoek minister De Jonge aan Health Deal
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Leuke dingen!
Feedbackspel
Bureau Medezeggenschap ontwikkelde samen met de afdeling HR en
de afdeling Kwaliteit een Feedbackspel. Subsidie daarvoor kwam van
het fonds CVV. Met hulp van het Feedbackspel kunnen medewerkers
tops en tips ontvangen van cliënten en verwanten over hun
functioneren. Het spel is op leidinggevendendagen gepresenteerd en
is in kleine kring uitgeprobeerd.

De CCR ging in 2018 naar bijeenkomsten.
Minister de Jonge ontving een brief van de CCR.
De brief ging over werken en leren voor jongeren.
Een lid van de CCR was op het congres over kwaliteit.
Bijzonder is het Feedback spel.
Het spel is gemaakt door Bureau Medezeggenschap.
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Informatie en advies
Meer weten over medezeggenschap
bij Pluryn?

088 - 779 20 70
medezeggenschapclienten@pluryn.nl

www.pluryn.nl

