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Dit is het verslag van de Medezeggenschap. 

Cliënten praten mee over het beleid van Pluryn. 

Het verslag gaat over het jaar 2017. 

Wat deed de Centrale Cliënten Raad (CCR) toen? 

Je leest het hier.
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Vergadering Centrale Cliëntenraad (CCR)

Dit is het jaarverslag  

Medezeggenschap Cliënten van 

2017. Het jaar verslag geeft een  

overzicht van wat er in dat 

jaar  allemaal gebeurde. In het 

 Kwaliteitsrapport van Pluryn  

lees je ook veel over 2017.  

Zie www.pluryn.nl/jaarverslag.
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Lokale cliëntenraden
Iedere hoofdvestiging heeft één of meer cliëntenraden.  

In 2017 waren er 11 lokale cliëntenraden bij Pluryn.  

Cliëntenraden zijn er voor:

1  Groesbeek, Limburg en Brabant 

2  De Winckelsteegh

3  Nijmegen en omgeving

4  Werkenrode Jeugd

5  Kemnade

6  Het Hietveld

7  De Beele

8  Jan Pieter Heije

9  De Hoenderloo Groep

10  Arbeid

11  REA College

Pluryn luistert naar jouw mening.  
Woon of werk je als cliënt bij Pluryn?  
Dan mag je meedoen in de cliëntenraad.

Wat is Medezeggenschap?
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Doordat Intermetzo nu bij Pluryn hoort, is er nagedacht over het 

oprichten van meer cliëntenraden. In 2018 komen er cliëntenraden bij 

voor de Intermetzo-locaties Eefde, Maarsbergen, Almelo, Almere en 

het Kinderdienstencentrum Heimdal. De FACT-teams en de ambulante 

cliënten krijgen een andere manier van medezeggenschap. We denken 

na over hoe die eruit komt te zien. Gedacht wordt aan online enquêtes 

en werkgroepen rond een speciaal onderwerp.

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 

vice-voorzitter.

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.

Cliëntenraad Jan Pieter Heije in gesprek 
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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 cliëntenraden zijn er op plaatsen waar jongeren en cliënten wonen, 

werken en leven. Een raad geeft gevraagd of ongevraagd advies, als 

jongeren en cliënten invloed kunnen uitoefenen op iets wat bij hun 

eigen locatie speelt. Bijvoorbeeld over hangplekken voor jongeren.  

De CCR bespreekt het beleid voor heel Pluryn: de kaders 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, de commissie 18+ 

jongeren en de commissie Kernwaarden. 

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.
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Jongeren
De Hoenderloo Groep (DHG) heeft een actieve cliëntenraad. In de raad 

zitten jongeren en verwanten. Jongeren in de lokale cliëntenraad DHG 

worden gekozen vanuit de participatiegroep, ook wel jongerenraad 

genoemd. De jongerenraad bereidt onderwerpen voor de cliëntenraad 

voor. Ook bij de locaties Jan Pieter Heije, De Beele, Werkenrode Jeugd 

en de Intermetzo-locaties Eefde en Maarsbergen zijn jongeren actief in 

de Medezeggenschap.

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 zo meer. Bureau 

Medezeggenschap werkt nauw samen met de CCR. Het bureau is  

3 dagen in de week open. In 2017 werkten er 18 cliënten, 4 onder-

steuners, 3 werkbegeleiders, 1 coördinator en 100 vrijwilligers in 

en voor het bureau. Bureau Medezeggenschap heeft ook stage- en 

werkervaringsplekken.

Jongeren in de cliëntenraad  
van De Beele

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 lokale raden. 

Cliënten van de vestigingen doen hieraan mee.  

In 2018 krijgt 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
De CCR vergaderde 10 keer. Twee vergaderingen waren intern, dus 

zonder gasten. Bij 8 vergaderingen zat de Raad van Bestuur een 

uur aan. Bij 2 vergaderingen was het lid van de Raad van Toezicht 

aanwezig, dat vanuit de Medezeggenschap is voorgedragen. De uren 

met de Raad van Bestuur werden ingevuld met vooraf gekozen punten 

uit hun eigen bestuursagenda. Kartrekkers en de bestuurssecretaris 

bereidden de onderwerpen voor. Het Dagelijks Bestuur van de CCR 

vergaderde ook 10 keer. 

In de laatste interne vergadering besprak de CCR het eigen 

functioneren. Daarvoor zijn leuke werkvormen gebruikt. Uit de 

bespreking kwam naar voren, dat de CCR in 2018 aandacht gaat  

vragen voor het speerpunt: Ik wil gezien worden. De CCR vertelde dit 

in december 2017 aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur is  

toen een spiegeltje aangeboden met de tekst Ik wil gezien worden.

Overleg CCR

IK 
WIL

WORDEN
GEZIEN 

Raad van Bestuur 
ontvangt spiegeltje 
met de tekst:  
Ik wil gezien worden
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Samenwerking met Ondernemingsraad (OR)
De CCR houdt tweewekelijks een overleg met de secretaris van 

de Raad van Bestuur. Aan de orde komen de ontwikkelingen, 

onderwerpen uit directie-overleg en de adviezen die - eventueel 

gezamenlijk - moeten worden uitgebracht.

De CCR vergaderde 10 keer in 2017. 

De Raad van Bestuur en Raad van Toezicht waren er soms bij. 

De CCR sprak ook over zichzelf. 

De vergadering leverde een goed idee op. 

De CCR vraagt aandacht voor cliënten. 

De actie heet ‘Ik wil gezien worden’.
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Belangrijke zaken 2017

In 2017 heeft de Centrale Cliëntenraad (CCR) van Pluryn weer hard 

gewerkt. In dit jaaroverzicht lees je wat er allemaal gedaan is. 

Brief 18+ jongeren
De CCR schreef een brief over de problemen van 18+ jongeren, 

die tussen wal en schip vallen. De brief is landelijk verspreid en 

aangeboden aan staatssecretaris Martin van Rijn. Er kwamen veel 

reacties op. Het onderwerp was het hele jaar een agendapunt.  

Mooi om te zien dat er in het land flink aandacht was voor deze  

groep jongvolwassenen.

CCR biedt staatssecretaris Van Rijn  
een brief aan over 18+ problematiek
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Intermetzo
Pluryn heeft Intermetzo overgenomen. Daarvoor ging veel onderzoek 

aan vooraf en er zijn verschillende stappen gezet. De CCR gaf gewoon 

advies over het integratieplan: hoe gaan Pluryn en Intermetzo 

samenwerken? Er is ook gewoon advies gegeven over de juridische 

structuur: welke stichtingen worden er opgericht? De CCR gaf 

verzwaard advies om de medezeggenschap voor cliënten pas in 2018 

definitief in te vullen. Twee ondersteuners gingen bij de grote locaties 

van Intermetzo op bezoek om te praten over de cliëntenraden.  

De CCR-leden bezochten zelf in augustus de cliëntenraad van 

Intermetzo-locatie Maarsbergen.

Bezoek cliëntenraad Intermetzo-locatie Maarsbergen
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Klachten
De CCR nam een ongevraagd verzwaard advies over van de 

cliëntenraad Groesbeek, Limburg en Brabant. Geadviseerd is om in de 

jaarrapportage van de vertrouwenspersoon niet alleen de incidenten 

te noemen, maar ook welke actie er is ondernomen naar aanleiding 

van de klachten. Immers, elke klacht is gratis feedback. Het advies is 

overgenomen. Er vond een gesprek plaats met de klachtenfunctionaris 

over de evaluatie van klachten. Daarna is verzwaard advies gegeven 

over de benoeming van de klachtenfunctionaris.

De CCR gaf ook verzwaard advies over de harmonisering van 

de klachtenregeling Pluryn/Intermetzo. Hierbij is voor het eerst 

samengewerkt met het enig overgebleven lid van de CCR van 

Intermetzo. Als gevolg van de overname van Intermetzo moest er 

een nieuwe klachtencommissie komen. Er is gewoon advies gegeven 

over de benoeming van de leden van deze klachtencommissie. 

Tot slot gaf de CCR verzwaard advies over de benoeming van de 

vertrouwenspersoon voor Intermetzo. De cliëntenraad van  

Intermetzo-locatie Maarsbergen is hierbij betrokken. De CCR nam  

het positieve advies van de cliëntenraad van Intermetzo-locatie 

Maarsbergen over.

VN-verdrag en grondwaarden
Ieder jaar organiseert de CCR samen met de Raad van Bestuur 

twee thema-avonden voor iedereen die deelneemt aan de 

Medezeggenschap van cliënten. Tijdens één van de thema-avonden 

bespraken we de grondrechten uit het VN-verdrag en de kernwaarden 

van Pluryn. Gastsprekers waren VN-ambassadeurs van de landelijke 

belangenorganisatie LFB. De WMO Denktank Nijmegen pakte dit 

onderwerp verder op en leverde ook twee ambassadeurs.

Thema-avond VN-verdrag en grondwaarden
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Veiligheid
In november vond de tweede thema-avond plaats. Die ging over 

Veiligheid. Ter voorbereiding is een samenvatting van ‘Besturen in 

Veiligheid’ (een onderzoek van de Radboud Universiteit) in alle lokale 

raden besproken. Daarna is tijdens de thema-avond in kleine groepjes 

besproken waaraan je denkt bij het thema Veiligheid. Alle resultaten 

zijn verzameld in een boekje. Het boekje bevat ook ongevraagde 

adviezen. Het project loopt door in 2018. 

Protocol aangifte politie 
De CCR sprak over het doen van aangifte bij de politie. Soms doen 

medewerkers en cliënten dingen die het best door de politie 

afgehandeld kunnen worden. Daarom is er een protocol politie-

aangifte voor medewerkers gemaakt. De CCR gaf het advies om ook 

een protocol te maken voor cliënten. 

Kernwaarden van Pluryn
Onder cliënten in Nijmegen-Zuid is een enquête gehouden over wat zij 

verwachten van een Persoonlijk Begeleider. Ook Pluryn en Intermetzo 

hebben verwachtingen van hun medewerkers en ze hebben waarden. 

Daarom keken we samen met de afdeling HR (personeelszaken) naar 

de kernwaarden van Pluryn. De CCR gaf een ongevraagd advies aan 

de afdeling HR om de kernwaarden voortaan met de medewerkers 

te bespreken in het jaarlijkse POP-gesprek. Dit advies leidde tot het 

ontwerp van een feedbackspel. Het spel krijgt in 2018 verder vorm. 

Thema-avond Veiligheid
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Medische dienst 
De CCR gaf positief gewoon advies over de samenvoeging van de 

medische diensten in Gelderland-Zuid. Wel is opgemerkt dat het voor 

cliënten goed duidelijk moet zijn, bij welke arts zij terechtkunnen.

Privacyreglement
Pluryn maakte een nieuw Privacyreglement. Daarover had de CCR veel 

opmerkingen. De opmerkingen zijn doorgenomen met de jurist van 

Pluryn en het reglement is aangevuld. 

Benoemingen
De CCR adviseerde (gewoon adviesrecht) bij de benoemingen van:

• Lieke van Domburgh, directeur Kwaliteit en Innovatie

• Eric van der Graaf, directeur Dienstverlening

• Paul Jochems, geneesheer-directeur

• Hans Schirmbeck, directeur Dienstverlening

Cliëntervaringsinstrument
Er is een nieuwe methodiek uitgekozen om de tevredenheid van 

cliënten te onderzoeken: ‘Ben ik Tevreden’. In een CCR-vergadering is 

samen met de afdeling Kwaliteit een presentatie gegeven over deze 

methodiek. 

Wapenveld
Met de directeur van de locatie Wapenveld vond een gesprek plaats 

over de ervaringen met de SGLVG-cliënten die er wonen. De locatie 

Wapenveld is inmiddels gesloten. De cliënten wonen nu op het terrein 

van Het Hietveld.
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Eigen bijdrage aan Pluryn
In de nieuwe Jeugdwet staat dat ouders nu zelf zak- en kleedgeld 

moeten betalen aan hun kind. Die regeling was nog niet overal 

ingevoerd. Sommige ouders kunnen het niet betalen of weigeren dat. 

Jongeren hebben dan geen geld. Zij moeten in dat geval een andere 

oplossing bedenken om aan zak- en kleedgeld te komen. 

Er is een brandbrief gestuurd aan de Raad van Bestuur met daarin een 

ongevraagd advies om vanuit Pluryn aan ouders te laten weten dat 

jongeren zak- en kleedgeld horen te krijgen, om ernstige incidenten te 

voorkomen. Het advies is overgenomen. De Raad van Bestuur benoemt 

een projectteam en projectleider om de regeling voor de eigen bijdrage 

stabiel en duidelijk te krijgen. CCR werkte daarna intensief mee aan 

de totstandkoming van de folder Wie betaalt wat? 

Folder Wie betaalt wat?
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Gezond Leven
Eén van de CCR-leden werkt mee aan het project Gezond Leven. 

Samen met de Radboud Universiteit is een nieuwe methodiek 

ontwikkeld om gezonder te leven. Deze methodiek is in de CCR 

gepresenteerd. Bij de methodiek hoort een filmpje waaraan cliënten 

vanuit bureau Medezeggenschap meewerkten.

Medewerkers
De CCR constateert een groot verloop en soms tekort aan personeel 

op de werkvloer. Daarover heeft de CCR haar zorg uitgesproken. De 

Ondernemingsraad van Pluryn deelt onze zorg. Daarom is er samen 

met de OR een gesprek geweest met de HR-manager.

Organisatie geneesheer-directeur
De geneesheer-directeur is de directeur die gaat over alle 

behandelingen van cliënten. Hij moet goed samenwerken met artsen 

en behandelaars. De CCR sprak met hem over het werk van de 

geneeskundige dienst. Er is gewoon advies gegeven.

Cliëntprogrammering
De CCR kreeg een presentatie van de directeur Kwaliteit van Zorg & 

Innovatie over de kaders (een soort model) die gebruikt worden om 

programma’s voor groepen cliënten te beschrijven. Dat is een lang 

proces. We spraken af dat elke lokale raad dit onderwerp zelf op de 

agenda zet en de betreffende behandelaar uitnodigt.

Presentatie methodiek project Gezond Leven
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Bezoeken
Het Couveefonds kwam op bezoek. De CCR bracht bezoeken aan 

Vilans, LSR (landelijk steunpunt medezeggenschap) en Intermetzo 

Maarsbergen. De CCR deed samen met Bureau Medezeggenschap  

mee aan de Leiderschapsdag van Pluryn. Tijdens de Open Space 

sessies hadden we inbreng op de thema’s Veiligheid en Relatie  

cliënt-medewerker.

Overige zaken
In totaal bracht de CCR in 2017 19 adviezen uit, waarvan 4 ongevraagd. 

Een aantal adviezen kan de CCR pas geven nadat deze besproken zijn 

in de lokale raden. Het gaat om de volgende adviezen:

• Handreiking over cameragebruik

• Huisregels

• Notitie over omgaan met geloof

De CCR bracht in 2017 
19 adviezen uit
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Pluryn nam Intermetzo over. 

De CCR gaf daarover advies. 

Er is ook advies gegeven over de klachten regeling. 

De CCR hield zich verder onder meer bezig met: 

• 18+ jongeren 

• Veiligheid 

• De medische dienst 

• Privacy 

• Benoemingen 

• De eigen bijdrage van ouders 

• Gezond leven 

• Tekort aan medewerkers
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Informatie en advies
Meer weten over medezeggenschap 

bij Pluryn?

 088 - 779 20 70

 medezeggenschapclienten@pluryn.nl

www.pluryn.nl


