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Jaarverslag Medezeggenschap Cli�nten van 2012 

Voor jullie ligt het jaarverslag Medezeggenschap Cli�nten van 2012. Het 
jaarverslag geeft een overzicht van wat er in dat jaar allemaal gebeurde. Een 
heel uitgebreid verslag vind je in het offici�le jaarverslag van Pluryn. Zie ook 
website www.pluryn.nl.

Wat is Medezeggenschap?
Pluryn luistert naar jouw mening. Woon of werk je als cli�nt bij Pluryn? Dan 
mag je meedoen in de cli�ntenraad. 

Iedere hoofdvestiging heeft ��n of meer cli�ntenraden. Er zijn nu 11 lokale 
cli�ntenraden bij Pluryn. 

De Centrale Cli�ntenraad (CCR) is voor heel Pluryn. In de CCR zitten cli�nten 
en verwanten die uit de lokale raden komen. Zo vertegenwoordigt de CCR alle 
locaties. 

In de cli�ntenraden praat je over het beleid van Pluryn. Je hoort wat er 
allemaal bij Pluryn gebeurt. De CCR overlegt met de Raad van Bestuur en 
managers. Lokale raden overleggen met de RVE-managers van de lokale 
diensten en de locaties. De Raad van Bestuur en de co�rdinator bezoeken de 
lokale raden tenminste ��n keer per jaar.

Voor en door cli�nten
De medezeggenschap bestaat zo veel mogelijk uit cli�nten. Soms zitten er 
ook andere mensen in. Meestal zijn dat verwanten. Dat gebeurt alleen als 
cli�nten niet voor zichzelf kunnen opkomen of als ze minderjarig zijn. Deze 
mensen moeten wel denken als cli�nten en niet als verwanten. Want voor 
verwanten zijn er ouderverenigingen en verwantencommissies.

Dichtbij de cli�nt
De cli�ntenraden zijn er op plaatsen waar cli�nten wonen, werken en leven. 
Er komt een raad bij als cli�nten ergens invloed kunnen uitoefenen: 
bijvoorbeeld bij een nieuwe vestiging.
De CCR bespreekt het beleid voor heel Pluryn: de kaders en algemene 
beleidsnotities. De lokale cli�ntenraden bespreken adviezen soms voordat de 
CCR advies geeft. Dat gebeurt vooral als zaken dicht bij de cli�nt staan.

Duidelijke informatie
Alle raden hebben het recht op informatie en publiciteit. Medezeggenschap 
en de raden geven ook duidelijke informatie aan de cli�nten. Er zijn 
uitgebreide en eenvoudige versies van folders, tijdschriften en nieuwsbrieven. 
Ook op de website van Pluryn is informatie te vinden over Medezeggenschap.
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In 2012 heeft Pluryn het jaarverslag van de medezeggenschap eenvoudig laten 
vertalen. Alle cli�nten van Pluryn ontvingen dit jaarverslag. Raden geven 
lokaal een eigen nieuwsbrief uit. Centraal heeft de CCR een eigen 
nieuwsrubriek in het digitale e-nieuws voor cli�nten. Dat laatste verschijnt 
iedere week. In 2012 heeft Pluryn voor alle lokale raden nieuwe folders 
gemaakt. 

Doelgroep gericht
De CCR werkt met twee aparte groepen in het eerste uur van de 
vergaderingen. In ��n groep leest iemand de stukken voor. De leden van de 
tweede groep hebben de stukken al gelezen. Hierdoor zijn beide groepen 
goed voorbereid.

Gasten in de CCR
Gasten en managers informeren de CCR regelmatig over onderwerpen. 

 � De Raad van Toezicht bezoekt ten minste ��n per jaar de CCR. In maart 
kwam de heer Van Dijk. 

 � In 2012 maakte de CCR kennis met twee nieuwe leden van de Raad van 
Toezicht en met twee beoogde leden. De CCR mag namens de cli�nten een 
lid van de Raad van Toezicht voordragen. De CCR droeg mevrouw Aalbers 
voor en zij stemde daarmee in.

 � Ook de vertrouwenspersoon bezocht de CCR.
 � De CCR was ook bij het gesprek over zorginkoop tussen AGIS en Pluryn. De 

VGZ woont in 2013 een keer de CCR-vergadering bij. 

Medezeggenschap als dagbesteding
Uniek voor de Medezeggenschap is dat cli�nten kunnen werken bij Bureau 
Medezeggenschap. Dit als een vorm van dagbesteding. Zo is 
medezeggenschap het proces van de cli�nten zelf. In 2012 kozen 18 cli�nten 
voor deze vorm van dagbesteding. Het bureau kan hierdoor drie dagen per 
week open zijn. 

Vanuit het kantoor kopi�ren en verzenden medewerkers vergaderstukken 
voor de cli�ntenraden, maken nieuwe folders en lokale nieuwsbrieven, 
schrijven adviezen enz. 

Het bureau heeft ook een sociaal juridisch servicepunt. Dit onderzoekt vragen 
op gebied van wet- en regelgeving voor mensen met een handicap. Cli�nten, 
familie en medewerkers maken daar gebruik van.

Personeel en organisatie

Dagelijks bestuur
In 2012 nam secretaris Jan van Dongen afscheid. Het Dagelijks Bestuur bestaat 
nu uit vier mensen: een voorzitter, een vicevoorzitter, een secretaris en een 
lid namens Jeugdzorg. Die laatste kwam erbij vanwege de transitie van 
Jeugdzorg naar de WMO. Het Dagelijks Bestuur heeft eens per 2 maanden een 
informele vergadering met de Raad van Bestuur. Die vergadering gaat over 
zaken die er spelen. Daarna kijken ze wat er op de agenda van de CCR moet.
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Activiteitenbegeleider
Voor alle cli�nten is een activiteitenbegeleider aanwezig. Deze is samen met 
de ondersteuners inhoudelijk deskundig op het gebied van 
medezeggenschap. De kosten voor de activiteitenbegeleider en de overige 
kosten moet Medezeggenschap betalen uit de opbrengst van de 
dagbestedingsplaatsen. Dat lukte in 2012 weer. Er was slechts een klein 
overschot aan dagdelen. 

Ondersteuners
De cli�ntenraden hebben lokaal en centraal recht op ondersteuners. Deze 
hebben geen andere functie bij Pluryn. Op deze manier blijven ondersteuners 
zo onafhankelijk mogelijk. In 2012 heeft Medezeggenschap extra uren ingezet 
om de cli�ntenraad van De Hoenderloo Groep te ondersteunen. Van de 
externe coach is afscheid genomen.

Team
Het team bestond in 2012 uit een co�rdinator en drie ondersteuners. Voor ��n 
van de ondersteuners was langere tijd vervanging nodig vanwege 
zwangerschapsverlof. Er was in 2012 tien keer een ondersteunersoverleg. E�n 
keer vond een intervisiebijeenkomst plaats. Elke ondersteuner/ coach had 
eens in de zes weken een werkoverleg met de co�rdinator.

Het totaal aantal uren ondersteuning per week is 59 uur voor twaalf raden. Er 
zijn twintig co�rdinatie-uren waarbij de co�rdinator inhoudelijk 
aanspreekpunt is voor de ondersteuners en voor de activiteitenbegeleider 
van het kantoor waar de cli�nten werken. De co�rdinator maakt deel uit van 
het landelijk netwerk functionarissen medezeggenschap van Raad op Maat. 

Het hele team van medewerkers valt onder verantwoordelijkheid van de 
bestuurssecretaris. In 2012 werkte het team voor het eerst aan een jaarplan 
2013 voor de afdeling Medezeggenschap als onderdeel van de RVE 
bestuurssecretariaat.

Netwerken en samenwerking

Aanpassingen
Door de fusie met Jeugdzorg zijn in 2012 alle samenwerkingsovereenkomsten 
en huishoudelijk reglementen aangepast en ondertekend.

Samenwerking WIG en BWN
In 2012 legde de Medezeggenschap contact met de Werkgroep Integratie 
Gehandicapten (WIG) en de stichting voor Belangenbehartiging Sociale 
Zekerheid (BWN). Dat zijn allebei Nijmeegse organisaties. Het doel was om 
cli�nten meer passend werk aan te bieden. In 2013 zal Medezeggenschap 
deze samenwerking voortzetten.
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Actielijst
Wat doet Pluryn met de adviezen van de CCR? Dat was niet altijd duidelijk. De 
CCR werkte in 2012 samen met de bestuurssecretaris aan een verbetering van 
de uitvoering van adviezen en actiepunten door Pluryn. Met een door de CCR 
ontworpen actielijst kreeg Medezeggenschap meer grip op de voortgang van 
zaken. De actielijst vermeldt mijlpalen, verantwoordelijke uitvoerders en 
implementatie-actiepunten.

Goudagroep
Raden hebben recht op ondersteuning bij hun netwerkcontacten. 
Ondersteuning op maat was er voor de CCR-voorzitter. Hij neemt deel aan de 
Goudagroep, het landelijke netwerk van CCR-voorzitter.

Commissie van vertrouwenslieden
De medezeggenschap is aangesloten bij de landelijke commissie van 
vertrouwenslieden.

Scholing en onderzoek

Scholing ondersteuners
E�n ondersteuner is begonnen met de opleiding voor coaches van Raad op 
Maat in Utrecht. De ondersteuners volgden een scholing van Vraagraak over 
Zorg Zwaarte Pakketten en een symposium van de LSR over cli�ntenraden en 
ondersteuningsplannen. In 2012 belegde de bestuurssecretaris een 
bijeenkomst met ondersteuners over de verbinding van participatie en 
medezeggenschap. Ze gebruikten daarbij het boek van Tineke Abma 
ÔHerinneringen en dromen van zeggenschapÕ. In 2013 werken ze dit thema 
verder uit.

Scholing van de raden
Alle raden hebben recht op scholing. In 2012 gaf de manager Financi�n weer 
een cursus ÔBegroting lezenÕ. Verder gingen raadsleden mee naar de cursus 
ÔCli�ntenraden en ondersteuningsplannenÕ van de LSR.

Speciale projecten
 � Op verzoek van de Radboud Universiteit is gevraagd om via een speciaal 

ingestelde leerstoel aan VG-artsen in opleiding mee te doen aan een 
college. In 2012 vertelden drie cli�ntraadsleden zelf hoe artsen dienen om 
te gaan met pati�nten met een verstandelijke handicap.

 � De afdeling Research en Development ontving in samenwerking met de 
Medezeggenschap een subsidie om een app te ontwikkelen. Deze app kan 
helpen om het geven van verzwaarde adviesrechten te verbeteren. Vooral 
de groep LVGÕers met concentratieproblemen kunnen baat hebben van 
deze app. Voor dit project werkten alle medewerkers mee in denktank, 
stuurgroep, proefsessies enz. Medezeggenschap heeft veel tijd hieraan 
besteed. Pluryn zal het project in 2013 afronden.

Uitgebreide versie



 � Pluryn richtte in 2012 een actiegroep Vervoer op. Want er kwam een 
enorme bezuiniging op het vervoer bij dagbesteding. Deze actiegroep 
bestond uit leden van de CCR, de co�rdinator, de vervoersdeskundige en 
activiteitenbegeleider van Dagbesteding. Als dat nodig is, doet ook de 
manager Dagbesteding mee. De actiegroep voerde gesprekken met de 
zorgverzekeraar en de gemeenten. Ze bespraken goedkopere 
mogelijkheden voor vervoer. Uiteindelijk leidde dit tot concrete 
voorstellen, veel publiciteit en een ongevraagd advies voor de begroting 
2013. Eind 2012 vroeg de actiegroep Vervoer samen met het Multi Media 
Centrum subsidie aan bij zorgverzekeraar VGZ. Die subsidie kregen ze ook. 
Met dit geld wil de actiegroep een film maken over reisproblemen van 
cli�nten. Het Multi Media Centrum maakt deze film in 2013.

 � Op verzoek deed Medezeggenschap mee aan het EQASS 
kwaliteitsonderzoek bij SeysCentra. Dit vanwege de betrokkenheid van de 
CCR bij de invulling van de zeggenschap in de SeysCentra.

 � Voor het eerst ontving de CCR een uitnodiging voor een beleidsdag voor 
cluster- en teamleiders. Het thema van de dag was hoe Pluryn ICT kan 
inzetten om de zorg te verbeteren. Een cli�ntenjury beoordeelde de 
idee�n. In deze jury zaten ook leden van de CCR. Afgesproken is dat de 
CCR voortaan altijd een uitnodiging voor beleidsdagen zal ontvangen. De 
CCR gaf zich op voor de pilot met het programma Facetalk.

Financi�n

Bezuinigingen vervoer
In 2012 besteedde Medezeggenschap veel tijd aan de overheidsplannen om 
op het vervoer van dagbesteding te bezuinigen. Voor de 18 cli�nten zocht 
Medezeggenschap oplossingen op maat zodat zij op 1 januari 2013 niet thuis 
zouden zitten. Een medewerker van Pluryn draaide bij het bureau een tijdje 
mee voor haar re-integratie. Zij vond een baan op een andere plek bij Pluryn. 

Begroting
Alle raden hebben recht op financi�le ondersteuning. Dit staat in de notitie 
ÔFaciliteiten medezeggenschapÕ. De notitie beschrijft dat cli�ntenraadsleden 
recht hebben op financi�le vergoedingen van administratieve zaken, 
vergaderkosten, telefoonkosten, reiskosten en overige zaken. In een apart 
deel van de begroting van Pluryn staat hoeveel geld er is voor 
medezeggenschap van cli�nten. De begroting is op basis van gemiddelde 
uitgaven in het verleden.
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Overzicht begroting 2013 
Salarissen ondersteuners 2,19 fte      89.500,=
Sociale lasten        38.800,=
Reiskosten en studiekosten ondersteuners     7.100,=
Vergaderkosten raden: kopieerkosten, porti, telefoonkosten 3.900,=
Vervoer raadsleden        8.000,=
Abonnementen, scholing en lidmaatschappen koepels   5.600,=
Advieskosten (in 2012 niet gebruikt)      1.000,=
Reiskosten raadsleden       8.800,=
PR-kosten raden: jaarverslag, folders,     1.000,=
Diversen: etentjes, attenties       3.350,=
Totaal          166.150,=

Welke adviezen gaven de raden in 2011?

In de CCR bespreken de leden beleidsregels en algemene beleidsnotities. De 
CCR overlegt met de Raad van Bestuur en de managers van de centrale 
diensten. De CCR geeft soms zelf advies, maar vraagt ook vaak aan de lokale 
raden wat ze van het algemeen beleid vinden. De lokale raden zijn zo direct 
betrokken bij de uitvoering van de plannen. De lokale raden overleggen met 
de managers dienstverlening.

In 2012 gaf de CCR twintig adviezen, waarvan zeven ongevraagd. Zie het 
overzicht hieronder. Veel onderwerpen gingen over de bezuinigingen van de 
regering. Pluryn laat ook beter weten wat zij met de CCR-adviezen doet. 

Hieronder staan een aantal adviezen die de CCR in 2012 gaf. Een overzicht van 
alle adviezen door de CCR en lokale raden vind je in de bijlage.

Omgaan met interne klachten
De CCR adviseerde om beter bij te houden welke klachten bij een locatie 
voorkomen. Managers moeten betere informatie hierover krijgen van hun 
medewerkers. Pluryn nam deze aanbevelingen over. 

Begroting 2012 
De CCR gaf een positief advies over de begroting 2012 van Pluryn. De CCR 
besloot het punt voedingskosten op alle locaties terug te laten komen. De 
CCR heeft ook geadviseerd om de kosten voor communicatie niet meer te 
laten stijgen. Dit advies kun je terugzien in de begroting van 2013.

Advies op rookbeleid
De CCR gaf een positief advies over het rookbeleid na aanpassingen van het 
stuk en overname van een voorbeeld.

Advies op ICT 2.0 en Elektronisch Individueel Plan
De CCR gaf een positief advies over ICT 2.0 en het Elektronisch Individueel 
Plan. De raad stelde wel als voorwaarde dat Pluryn in kleine concrete stappen 
werkt en tussentijdse verantwoording aflegt.
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Advies eigen bijdragen cli�nten
Op verzoek van de CCR hield de Raad van Bestuur een onderzoek onder alle 
RVEÕs naar de eigen bijdragen. Bijvoorbeeld de kosten voor het wassen van 
kleren. Na deze uitkomsten zijn de eigen bijdragen zoveel mogelijk gelijk 
gemaakt voor alle locaties. Dit voorstel is op alle locaties besproken.

Bezuinigingen rond Jeugdzorg
In 2012 was het onderwerp bezuinigingen Jeugdzorg vast onderdeel van de 
CCR-vergaderingen met de Raad van Bestuur. Ook de communicatie over de 
bezuinigingen was onderwerp van gesprek.

Ongevraagde adviezen

Begroting 2013
De CCR stelde voor om in de begroting van 2013 een bedrag te reserveren. Dat 
geld is voor schrijnende situaties die ontstaan na de bezuiniging op vervoer 
dagbesteding. 

Kwaliteitscriteria profiel leden Raad van Toezicht
Wat moet iemand kunnen om in de Raad van Toezicht te komen? De CCR 
vulde de kwaliteitseisen voor leden Raad van Toezicht aan met eisen die voor 
cli�nten belangrijk zijn. Pluryn heeft deze eisen overgenomen. Er kwam op 
verzoek van de CCR een eenvoudige vertaling van het profiel. 

Voedingskosten
Er was een onderzoek naar de voedingskosten. Hoeveel geld is er per cli�nt 
voor eten? Naar aanleiding hiervan adviseerde de CCR om overal het NIBUD-
bedrag aan te houden als minimum bedrag.

Terugdringbeleid Middelen en Maatregelen
De CCR adviseerde om de omgeving van de verslaafde cli�nt meer te 
beschermen. Er kwam een tekst. Daarin staat hoe Pluryn dat beleid lokaal 
kan uitvoeren. 

Collectieve verzekeringen voor cli�nten
De CCR adviseerde om ook voor cli�nten collectieve verzekeringen aan te 
bieden. Dat is goedkoper voor de cli�nten. Pluryn nam dit advies over. Pluryn, 
de CCR en de verzekeraar stelden een pakket samen.

Cli�ntenpas
De CCR vroeg Pluryn om een cli�ntenpas te ontwerpen. Cli�nten kunnen dit 
pasje gebruiken bij incidenten, zoals ongelukken. Mensen weten dan wie zij 
kunnen bellen. Het ontwerp voor dit pasje was eind 2012 gereed. Elke cli�nt 
kan het pasje bestellen via PlurynPlein.

Informatie: 
Medezeggenschap cli�nten
Telefoon : 024 - 301 23 45
E-mail : medezeggenschapclienten@pluryn.nl
Adres : Kerkenbos 1003, 6546 BB  Nijmegen
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Dit is het verslag van de Medezeggenschap van Pluryn.
Het verslag gaat over het jaar 2012.
Wat deed de Centrale Cli�nten Raad (CCR) in 2012?
En wat deden de lokale cli�nten raden?
Dat lees je hier.

Wat is Medezeggenschap?
Woon, werk of leer je bij Pluryn?
Dan mag je meedoen in de cli�nten raad.
Je zegt wat je goed vindt bij Pluryn.
En ook wat je niet goed vindt.
Pluryn luistert naar jouw mening.
Dat is medezeggenschap.

Er is een cli�ntenraad voor heel Pluryn.
Dat is de Centrale Cli�nten Raad: CCR.
In de CCR zitten cli�nten en verwanten.
Er zijn ook 11 lokale cli�nten raden bij Pluryn.
Dat zijn raden voor de vestigingen of dagbesteding.
REA College heeft ook een raad.

Hoe werkt de Medezeggenschap bij Pluryn?
Er zitten meestal cli�nten in de raden.
Kunnen cli�nten niet voor zichzelf praten?
Of zijn ze nog te jong?
Dan zitten er verwanten in de raden.
Waar kun je lokale cli�nten raden vinden?
Die zijn overal waar veel cli�nten zijn.
Waar cli�nten wonen, werken of leren.
Er komt soms een raad bij.
Bij nieuwe locaties als De Hoenderloo Groep.
Medezeggenschap vertelt alles duidelijk aan de cli�nten.
Daarvoor gebruikt Medezeggenschap nieuwsbrieven of folders.

Centrale Cli�nten Raad
Lokale raden sturen leden naar de CCR.
Dat is de Centrale Cli�nten Raad.
De Raad van Bestuur komt elke vergadering een poos op bezoek.
De Raad van Bestuur bespreekt haar beleid met de CCR.
De CCR geeft daarover advies aan Pluryn.
De raad kan ook ongevraagd advies geven.
De CCR vraagt vaak advies aan de lokale raden.
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Bezoek bij de CCR
De Raad van Toezicht bezoekt de CCR 1 keer per jaar.
Het zorgkantoor van Nijmegen komt 1 keer per jaar.
De vertrouwenspersoon komt 1 keer per jaar.
De CCR nodigt soms managers of anderen uit om te praten.

Lokale raden:
De lokale raden praten met de managers.
De Raad van Bestuur bezoekt de lokale raden elk jaar.
De co�rdinator komt ook 1 keer per jaar op bezoek.

In 2012 waren er 11 lokale raden:
1 De Beele in Voorst
2 Dagbesteding
3 Groesbeekse Tehuizen in Groesbeek
4 Het Hietveld in Beekbergen
5 Jan Pieter Heije in Oosterbeek
6 REA College Nijmegen
7 Werkenrode Jongeren in Groesbeek
8 Werkenrode Wonen Volwassenen in Nijmegen
9 Winckelsteegh in Nijmegen
10 Kemnade in Groesbeek
11 De Hoenderloo Groep in Hoenderloo

Lezen
Sommige cli�nten lezen niet graag grote stukken.
Daarom zijn er 2 CCR-groepen.
Iemand leest alles voor in 1 groep.
De leden van groep 2 lezen de stukken thuis.
Beide groepen doen zo beter mee.

Wie werken er bij Medezeggenschap?
Pluryn heeft een afdeling voor medezeggenschap.
Daar werken 1 co�rdinator en 3 ondersteuners.
Er is ook een begeleider voor activiteiten.
Pluryn betaalt deze medewerkers.
18 cli�nten doen er hun dagbesteding.
Ze schrijven verslagen van vergaderingen of maken de adviezen.
Het bureau is 3 dagen per week open.

Er is ook een sociaal juridisch servicepunt.
Daar werken ook cli�nten.
Zijn er vragen over wetten en regels?
Dan zoeken dit servicepunt een antwoord.
Dat bureau is heel bijzonder.
Pluryn krijgt veel waardering voor de medezeggenschap.
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Samenwerking WIG en BWN
Medezeggenschap zoekt meer passend werk voor cli�nten.
Daarom zoekt het bureau nieuwe contacten.
Medezeggenschap kreeg 2 nieuwe contacten in 2012.
1. de Werkgroep Integratie Gehandicapten (WIG)
2. de stichting voor Belangen behartiging Sociale Zekerheid (BWN)

Gouda Groep
De voorzitter van de CCR is lid van de Gouda groep.
Hij krijgt daarvoor ondersteuning.
CCR-voorzitters uit heel Nederland zitten in die groep.

Scholing van de raden
Alle raden hebben recht op scholing. 
De manager Financi�n gaf een cursus ÔBegroting lezenÕ.
In een begroting staat hoeveel geld Pluryn uitgeeft.
Raadsleden gingen mee naar een cursus van de LSR:
Die ging over ÔCli�ntenraden en plannen voor ondersteuningÕ.

Les geven aan studenten
3 cli�nten van de Raad gingen naar de Radboud Universiteit.
Zij gaven daar een les aan studenten.
De studenten leren voor arts.
Hoe moeten artsen omgaan met mensen met een verstandelijke 
beperking?
De cli�nten vertelden wat zij daarover vonden.

App helpt bij advies
Er komt in 2013 een app voor medezeggenschap.
Hoe geef je een goed advies in de raad?
De app helpt cli�nten met advies.
Pluryn kreeg geld voor die app.
Medezeggenschap besteedde in 2012 veel tijd aan de app.

Actiegroep Vervoer
Er komt minder geld voor reizen naar dagbesteding.
Pluryn begon daarom in 2012 een actiegroep Vervoer. 
Leden van de CCR zitten ook in deze actiegroep. 
De actiegroep sprak met zorgverzekeraars en gemeenten. 
Ze spraken over oplossingen.
Bijvoorbeeld reizen met de bus.
Er kwam geld voor een film.
De film gaat over problemen met reizen.
Het Multi Media Centrum maakt deze film.
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Zorg verbeteren met ICT
Pluryn nodigde de CCR uit voor de beleidsdag.
Op deze dag komen clusterleiders en teamleiders.
Het ging deze keer over ICT in de zorg.
Hoe kan Pluryn de zorg verbeteren met ICT?
De leiding verzon allerlei idee�n.
Een jury met cli�nten gaf een cijfer voor ieder idee. 
Beeldbellen met Facetalk was ��n van de idee�n.
De CCR probeert Facetalk nu uit.

Geld

Bezuinigingen vervoer
Er komt minder geld voor reizen naar dagbesteding.
Er werken 18 cli�nten bij bureau Medezeggenschap.
Zij doen daar dagbesteding.
Het bureau zocht naar oplossingen voor vervoer.
De 18 cli�nten hoeven nu niet thuis te blijven.
Zij doen in 2013 gewoon dagbesteding bij Medezeggenschap.

Geld voor het hele jaar
Alle raden krijgen geld van Pluryn.
Zij hebben recht op dat geld.
Bijvoorbeeld voor:

 � Kosten om te vergaderen
 � Kosten voor telefoon
 � Kosten om te reizen 

Welke adviezen gaven de raden in 2011?
De CCR gaf 20 adviezen in 2012. 
Pluryn had om 7 adviezen niet gevraagd. 
De CCR vond deze 7 adviezen wel belangrijk.
Je vindt hieronder een kort overzicht. 
Een overzicht van alle adviezen staat achteraan.

De regering geeft minder geld aan de zorg.
Veel adviezen gingen daarover.
Wat doet Pluryn met die adviezen?
Dat vertelt Pluryn nu aan de CCR.
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Geld Pluryn voor 2012 
Hoeveel geld krijgt Pluryn?
En hoeveel geld geeft Pluryn uit?
Dat staat in de Ôbegroting.Õ
Pluryn maakt ieder jaar een begroting.
De CCR vond de begroting voor 2012 goed. 

Pluryn geeft geld uit aan communicatie.
De CCR vond dat het minder moest.
Pluryn luisterde naar dat advies.

Omgaan met interne klachten
Welke klachten hebben cli�nten op locaties?
Managers weten dat niet altijd.
De CCR wil een beter overzicht van klachten.
Pluryn maakt dat overzicht nu.

Advies op rookbeleid
De CCR vindt het nieuwe rookbeleid van Pluryn goed. 
Er waren wel wat veranderingen nodig.

ICT 2.0 en Elektronisch Individueel Plan
Alle cli�nten hebben een Individueel Plan.
Pluryn gaat dat digitaal maken.
Dan kun je er met internet bij.
Dat hoort bij ICT 2.0
De CCR vond ICT 2.0 goed
En ook het Elektronisch Individueel Plan. 
De raad had wel een voorwaarde: 
Pluryn vertelt steeds wat er gebeurt. 
En Pluryn doet niet teveel tegelijk. 

Advies eigen bijdragen cli�nten
Cli�nten bij Pluryn betalen soms een eigen bijdrage.
Bijvoorbeeld voor het wassen van kleren.
De locaties van Pluryn hadden soms andere prijzen.
De CCR stelde hierover vragen.
De Raad van Bestuur onderzocht de eigen bijdragen.
Nu vragen alle locaties evenveel geld.

Bezuinigingen rond Jeugdzorg
De CCR sprak in 2012 veel over de Jeugdzorg.
Daar komt minder geld voor.
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Ongevraagde adviezen

Geld voor reizen dagbesteding
Er komt minder geld voor vervoer naar dagbesteding.
De CCR wil dat Pluryn geld apart zet.
Voor cli�nten die echt niet zelf kunnen reizen.

Eisen voor leden Raad van Toezicht
Wie komt er in de Raad van Toezicht?
Pluryn heeft eisen voor nieuwe leden.
Voldoen mensen aan die eisen?
Dan komen ze misschien in de Raad van Toezicht.

De CCR had ook eisen voor leden Raad van Toezicht.
Eisen over zaken die voor cli�nten belangrijk zijn.
Pluryn gebruikt deze eisen nu ook. 
Er kwam een eenvoudige tekst met alle eisen.
De CCR vroeg hierom.

Beleid over drugs en drank
De CCR wil meer bescherming voor de verslaafde cli�nt. 
Wat is het beleid van Pluryn op de locaties?
Pluryn schreef dat beleid op.

Voedingskosten
Hoeveel geld heeft iedere cli�nt nodig voor eten?
Pluryn onderzocht dat. 
De CCR gaf toen een advies: 
Het NIBUD geeft altijd goed advies over geld. 
Houd overal het NIBUD-bedrag aan als laagste bedrag.
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Collectieve verzekeringen voor cli�nten
De CCR gaf Pluryn een advies over verzekeringen:
ÒBied een verzekering voor alle cli�nten aan.
Dat is goedkoper dan voor iedere cli�nt apart.Ó
Pluryn vond dat een goed advies.
Pluryn, de CCR en de verzekering praatten met elkaar.
Nu is er een verzekering voor alle cli�nten.

Cli�ntenpas
De CCR vroeg Pluryn: maak een cli�ntenpas.
Soms is dat pasje handig.
Bijvoorbeeld bij een ongeluk.
Dan weten andere mensen wie ze kunnen bellen.
Het pasje was eind 2012 klaar.
Heb jij een pasje nodig?
Bestel het pasje dan via het Pluryn Plein.

Informatie: 
Medezeggenschap cli�nten
Telefoon : 024 - 301 23 45
E-mail : medezeggenschapclienten@pluryn.nl
Adres : Kerkenbos 1003, 6546 BB  Nijmegen
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Jaarverslag 2012

Adviezen CCR en
lokale raden
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Raad CCR (20)

Advies/Beleidsissue Uitkomst/Terug te zien in beleid

Begroting 2012 (gewoon advies- 
recht) 

Positief advies. De CCR heeft besloten het punt voedingskosten op alle 
locaties terug te laten komen. De CCR heeft geadviseerd de kosten van 
communicatie niet meer te laten stijgen. Dit advies is terug te zien in 
de begroting van 2013. 

Samenwerking met stichting 
Hulphonden (gewoon advies-
recht)

Positief advies: gevraagd is om regelmatige terugkoppeling.

Samenwerking Driestroom - 
stichting Beheer Bewonersgelden 
(gewoon adviesrecht)

Positief advies. Een CCR-lid is als bestuurslid SBB betrokken bij de 
samenwerking.

Ongevraagd advies over voeding Naar aanleiding van het onderzoek naar de gebudgetteerde voedings-
kosten heeft de CCR geadviseerd overal het NIBUD-bedrag aan te  
houden als minimum bedrag. 

Ongevraagd advies Collectieve 
verzekeringen voor cli�nten

De CCR heeft geadviseerd om ook voor cli�nten collectieve verzekeringen 
aan te bieden. Pluryn heeft dit advies overgenomen. Samen met de 
verzekeraar hebben Pluryn en de CCR een pakket kunnen  
samenstellen.

Ongevraagd advies terugdring-
beleid Middelen en Maatregelen

Geadviseerd is om meer bescherming van de omgeving van de ver-
slaafde cli�nt. Beschreven is hoe Pluryn lokaal dat beleid meer vorm 
kan geven. 

Omgaan met interne klachten De CCR heeft geadviseerd om bij te houden welke klachten in een  
locatie voorkomen en signalen duidelijker aan managers te  
verstrekken. De aanbevelingen zijn door Pluryn overgenomen.

Ongevraagd Cli�ntenraad Pluryn De CCR vraagt Pluryn een pasje te ontwerpen dat cli�nten kunnen 
gebruiken bij incidenten, bij wegloopgedrag enz. Dit pasje is eind 2012 
ontworpen en voor elke cli�nt te bestellen via PlurynPlein.

Internet en intranet Regelmatig onderwerp van gesprek geweest, ook op de locaties.

Zelfregie Besproken met CCR zijn de factoren van Zelfregie: Invloed, Zelfkennis, 
Bewustzijn, Samenwerken en Uitdrukking. 
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Vrije Tijd en Cardo De manager heeft verteld over de plannen voor Cardo en de  
organisatie van de vrije tijd. 

Ongevraagd advies op de  
kwaliteitscriteria profiel Raad 
van Toezicht-leden

De CCR heeft de kwaliteitscriteria voor RvT-leden aangevuld met  
criteria die voor cli�nten belangrijk zijn. Deze zijn door Pluryn  
overgenomen. Het profiel is op verzoek eenvoudig vertaald. 

Advies op de nieuwe missie en 
visie

Pluryn heeft uitgelegd waarom de aanvullingen van de CCR niet zijn  
overgenomen. 

Advies op rookbeleid Positief advies na aanpassingen van het stuk en overname van  
voorbeeld.

Advies op ICT 2.0 met als  
onderdeel het Elektronisch  
Individueel Plan

Positief advies onder voorwaarde dat Pluryn in kleine concrete  
stappen werkt met tussentijdse verantwoording. 

Advies eigen bijdragen Op verzoek van de CCR is door de RvB een onderzoek gehouden onder 
alle RVEÕs naar de eigen bijdragen. Na deze uitkomsten zijn de eigen 
bijdragen geharmoniseerd. Dit voorstel is op alle locaties besproken. 

Ongevraagd advies begroting 
2013

De CCR heeft voorgesteld om in de begroting van 2013 een bedrag te  
reserveren voor schrijnende situaties die ontstaan na de bezuiniging 
op vervoer dagbesteding. 

Kaderbrief en jaarplannen De RvB heeft een toelichting gegeven. Aangezien Zelfregie onderdeel 
uitmaakt van de Visie van Pluryn stelt de CCR voor om Zelfregie  
onderdeel te laten maken van toekomstige CTOÕs.

Bezuinigingen rond Jeugdzorg In 2012 is het onderwerp bezuinigingen Jeugdzorg vast onderdeel  
geweest van de vergaderingen CCR met RvB. Ook de communicatie 
over de bezuinigingen was onderwerp van gesprek.

Advies benoeming  
leidinggevenden

Dit advies is overgeheveld naar 2013.
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Raad Winckelsteegh (18)

Advies/Beleidsissue Uitkomst/Terug te zien in beleid

Nieuwbouw - klankbordgroep - 
verhuizingen - commissie  
sleutelplan

Lid cli�ntenraad neemt deel aan de klankbordgroep nieuwbouw.  
Afvaardiging cli�ntenraad heeft meegedacht over verhuizing van 
cli�nten. Sleutelplan commissie heeft overleg met manager hoe ouders 
- op verzoek - toegang behouden tot nieuwbouw.

ZorgprogrammaÕs In overleg met cli�ntenraad zijn actieve ouders benaderd om deel te 
nemen in de werkgroep ÔzorgprogrammaÕ.

Huisregels Geen wijzigingen, dus geen advies uitgebracht.

Vrijetijdsbesteding - enqu�te & 
ontwikkeling nieuwe activiteiten

Geen advies uitgebracht - is nog in ontwikkeling. Voorlopige start van  
nieuwe activiteiten, zoals seizoenviering.

Hygi�ne Cli�ntenraad volgt uitkomsten van pilot.

Zomerprogramma Positief advies over het zomerprogramma 2011.

Veiligheid op het terrein Ongevraagd advies: rijtempo verlagen tijdens nieuwbouw door het 
plaatsen van borden.

Notitie Roken Reactie aan CCR doorgegeven.

Begroting 2012 Reactie aan CCR doorgegeven.

Zomersluiting Dag Activiteiten 
Centrum 2011

Positief advies. Aanvullende opmerking om opnieuw enqu�te uit te 
zetten en toe werken naar opheffen zomersluiting DAC.

Zwembad en manege: inning 
eigen bijdrage

Positief advies om eigen bijdrage te heffen voor extra activiteiten in  
zwembad en manege. Advies rekening te houden met cli�nten, die op 
medische indicatie zwemmen.

Cli�nt tevredenheidsonderzoek 
2011 - vragenlijsten FACIT

Positief advies over de vragenlijsten - cli�ntenraad heeft geadviseerd 
enkele vragen toe te voegen aan de vragenlijst. Advies is  
overgenomen.
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Zomersluiting DAC 2012-2013 Positief advies - er is geen zomersluiting meer. Activiteiten lopen door 
voor verschillende doelgroepen.

Ontspanningsbijdrage 2012 Positief advies.

Openingstijden Meneer Vos Ongevraagd advies: wijzigingstijden van het Meneer Vos weer terug 
te brengen naar oude openingstijden, omdat er in dat geval meer 
ouders/ verwanten in de gelegenheid zijn om Meneer Vos samen met 
cli�nt te bezoeken.

Nieuw bedrijfsplan Meneer Vos Positief advies. Het is een goed plan, omdat Meneer Vos nieuwe  
vormen van dagbesteding voor cli�nten van De Winckelsteegh cre�ert. 
Daarnaast blijft een ontmoetingsplek bestaan voor verwanten en  
ouders. 

Groene Lijst Pluryn Cli�ntenraad heeft opmerkingen  
meegegeven aan de CCR.

Raad Groesbeekse Tehuizen (24)

Advies/Beleidsissue Uitkomst/Terug te zien in beleid

Invulling maaltijdbereiding RVE
VG Groesbeek

Positief advies, zo gewoon waar mogelijk en speciaal indien nodig. 
Advies van de cli�ntenraad rondom voeding is op een positieve wijze 
uitgevoerd en de resultaten zijn zeer positief.

Business case Positief advies, de cli�ntenraad wordt continu betrokken bij de stand 
van zaken.

Protocol ongewenste intimidatie Positief advies over de aanpassing dat er duidelijk omschreven staat 
waarom, hoe en wanneer en wie ge�nformeerd moet worden.

Begroting 2011 Besproken en doorgegeven aan de CCR dat de raad instemt met de 
begroting 2011.

Project beweging Positief advies, een raadslid zit in de projectgroep sport en beweging.

Kortdurend wetenschappelijk 
onderzoek m.b.t. de gezondheid 
en leefstijl voor mensen met een 
verstandelijke beperking

Positief advies om mee te werken aan het onderzoek en de  
onderzoeksresultaten zullen teruggekoppeld worden aan de 
cli�ntenraad. 
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Cli�nt tevredenheidsonderzoek 
door een onafhankelijk bureau 
te laten uitvoeren

Positief advies.

Pilot trajectcoach Positief advies, de kwartaalevaluatie van het pilot trajectcoach zal aan 
de cli�ntenraad gepresenteerd worden.

Nieuwe clusterleider en  
teamleider wonen

Positief advies.

Jaarplan 2011 voor RVE Groesbeek Positief advies over de voorgenomen doelen. Begin 2012 de doelen 
evalueren.

Notitie seksualiteit Positief advies, medewerkers worden geschoold in praten over  
seksualiteit met cli�nten en het individueel plan (IP) schenkt hier ook 
aandacht aan. 

Pilot digitaliseren van het IP Positief advies, met als aantekening om ook verwanten te betrekken 
in de werkgroep.

Groene lijst De op- en aanmerkingen zijn doorgegeven aan de CCR.

Palliatief zorgconsulente Positief advies om aandacht te schenken aan rouwverwerking. 

Beleidsnotitie over tabak De op- en aanmerkingen zijn doorgegeven aan de CCR.

Pilot persoon centraal plan (PCP) Positief advies.

Nieuwe hoofdbehandeling Positief advies.

Nieuwe clusterleiders  
dagbesteding

Positief advies.

Lunchbeleid dagbesteding Positief advies.

Politieconvenant De raad stemt in met het convenant en heeft dit doorgegeven aan de 
CCR.

Pilot project ÔIP in balans met 
het ZZPÕ

Positief advies
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Medewerkers mogen niet  
vergaderen in de groepsruimte 
als er cli�nten in huis zijn

Ongevraagd advies

Spel ÔBen ik in beeldÕ Ongevraagd advies, de informatie kan gebruikt worden voor het IP en 
PCP.

Raad Werkenrode Jongeren (14)

Advies/Beleidsissue Uitkomst/Terug te zien in beleid

Zorgprogramma LG Werkenrode
Jongeren

Besproken met manager behandeling. Concept notitie over bieden van 
zorg aan verschillende doelgroepen en hoe de zorg wordt uitgevoerd. 
Als het concept zorgprogramma wordt vastgesteld heeft de raad  
gevraagd om het als een advies aanvraag bij de cli�ntenraad neer te
leggen.

Informeren van de cli�ntenraad 
door de manager

Ongevraagd advies. De cli�ntenraad wil meer informatie ontvangen 
over de activiteiten en veranderingen die gaande zijn binnen  
Werkenrode jongeren.

Nieuwbouw en renovatie De manager geeft een mededeling over de plannen rondom  
huisvesting van Werkenrode jongeren. De raad kan er geen advies 
over geven omdat er te weinig informatie is. De manager zal de raad 
op de hoogte houden over de stand van zaken en de raad zo nodig 
erbij betrekken.

Zomerkampen Positief advies, niet meer doorgaan van de zomerkampen omdat de 
AWBZ de kosten niet meer vergoedt. De keuze is nu om een leuke 
vakantie invulling te organiseren voor de jongeren die in de vakantie-
periode op de groep blijven. 

Afspraken rondom log�s Ongevraagd advies, de cli�ntenraad vindt dat de mogelijkheid voor 
log�s besproken moet worden. Hier moeten afspraken over komen. Dit 
is nog een lopende zaak.

Tevredenheidsonderzoek De cli�ntenraad heeft meegedacht over de vragenlijst van het  
tevredenheidsonderzoek.

Groene lijst De op- of aanmerkingen zijn doorgegeven aan de CCR.
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Integraal Business Case Mondelinge informatie hierover. Als het plan van aanpak klaar is en de 
Raad van Bestuur het heeft goedgekeurd, zal het worden voorgelegd 
aan de cli�ntenraad.

Groepsindeling 2011-2012 Ongevraagd advies: Werkenrode Jongeren dient jongeren op tijd te 
informeren over eventuele veranderingen binnen hun eigen woonom-
geving.

Teamleider Positief advies over het aanstellen van een nieuwe teamleider.

Concept beleidsnotitie over 
tabak

De op- of aanmerkingen zijn doorgegeven aan de CCR.

Integraal Business Case Positief advies, de cli�ntenraad heeft hierover een presentatie gehad 
en vragen kunnen stellen. Het verhaal is duidelijk.

Start project Rosa De raadsleden zijn bij de eerste steenlegging aanwezig geweest.

Politieconvenant Positief advies op een duidelijk stuk.

Raad Woononder-steuning Volwassenen (13)

Advies/Beleidsissue Uitkomst/Terug te zien in beleid

Advies Plan van aanpak Wonen 
Noord-Limburg 

Doel was om uitgaven en inkomsten weer in balans te brengen. De 
raad ging akkoord met dit plan. De uitvoering loopt nog altijd door. 

Advies over samenwerken met 
Proteion 

Positief advies.

Advies CTO De raad is actief betrokken bij dit onderzoek. Zo kon de raad samen 
met de managers de vragenlijst mee helpen opstellen. Ook heeft de 
raad de LSR als uitvoerder gekozen.

Eigen bijdragen Heel 2011 heeft de raad gesproken over het invoeren van een eigen  
bijdrage voor het doen van de was. De besprekingen hierover zijn 
begin 2012 afgerond.

Advies benoeming manager voor 
onbepaalde tijd

Positief advies.
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Voeding Positief advies: raad gaat akkoord met het plan van managers om 7 
euro per dag voor 3 maaltijden per persoon te rekenen.

Advies aanvraag clusterleiders 
(nieuwe functie voor de team-
leiders) Verhuizing cli�nten 
binnen Wonen Limburg positief 
advies

Positief advies.

Zelfregie Een drietal raadsleden waren betrokken bij vergaderingen over  
zelfregie en hoe dit bij wonen vorm gegeven dient te worden. 

Sollicitatiegesprek ondersteuner Er is in samenwerking met de voorzitter van de jongerenraad  
Werkenrode meegedaan aan de sollicitatiegesprekken voor een nieuwe 
ondersteuner.

Lange wachttijden bij wisseling 
van diensten van de woon-
vormen Malden Tiel en Limburg 
(ongevraagd verzwaard advies) 

De kwaliteit van zorg verminderde door de lange wachttijden. Nadat 
hierover vragen waren gesteld verbeterde dit punt.

Was (ongevraagd verzwaard 
advies)

De raad heeft een enqu�te gehouden onder de achterban naar  
aanleiding van verdwenen en beschadigde kleding uit de was. Na 
een ongevraagd advies om hier beter op te gaan letten zijn klachten 
verminderd.

Kaderbrief 2011, en jaarplan 2011 Positief advies.

Raad Dagbesteding (20)

Advies/Beleidsissue Uitkomst/Terug te zien in beleid

Stand van zaken rondom de 
verbouwing van Bloesem

Positief advies gegeven in 2010 over de voorgenomen verbouwingen 
bij Bloesem. Er liepen de nodige vertragingen bij de uitvoering van de 
verbouwing waarbij de cli�ntenraad zich sterk heeft gemaakt voor de 
voortgang. 

Notitie middelengebruik De op- of aanmerkingen zijn doorgegeven aan de CCR.

Begroting 2011 Positief advies: doorgegeven aan de CCR.
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Open dag Kerkenbos Leden van de raad hebben een presentatie gegeven over het bureau 
Medezeggenschap. Voorstel is om in 2012 mee te doen aan de Open 
dag van de zorg.

Pilot traject coach dagbesteding Positief advies: in 2012 wordt de pilot ge�valueerd. 

Multi Media Centrum Nieuw project binnen dagbesteding waar de raad positief over is.

Keuzes die Pluryn maakt over 
dagbesteding

Ongevraagd advies: betrek cli�nten bij de veranderingen. 

NAH service centrum Positief advies.

Voorstel: plan vergoedingen aan 
cli�nten binnen dagbesteding

Is onder de aandacht en moet de raad nog verder bespreken.

Sfeer binnen Bloesem door  
onduidelijkheid over de doel-
groepen die binnen Bloesem 
gaan werken.

Ongevraagd advies: stand van zaken bij Bloesem in kleine groepjes 
bespreekbaar maken.

Cli�ntenraad langs locaties  
binnen dagbesteding

De cli�ntenraad zal regelmatig vergaderen op verschillende locaties  
binnen dagbesteding.

Op tijd beginnen met het  
programma/werkzaamheden  
binnen dagbesteding 

Ongevraagd advies: de programmaÕs moeten op de afgesproken tijd 
beginnen.

Project samen met Radar advies-
groep, AC meer gaan  
participeren in de wijk

Notitie besproken en de raad staat er positief tegenover.

Concept beleidsnotitie over 
tabak

De op- of aanmerkingen zijn doorgegeven aan de CCR.

Notitie Multi Media Centrum Positief advies, waarin de aandachts-punten van de achterban  
meegenomen zijn.

Verhuizing Tiel (HannaH) Positief advies.
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Lunchbeleid Negatief advies, de knelpunten zijn doorgegeven aan de manager. In 
januari 2012 zal het opnieuw besproken worden.

Bezoek NAH service centrum De cli�ntenraad vindt het een uitstekende locatie voor integratie.

Uren registratiekaart voor 
cli�nten

Positief advies, Pluryn zal de kaart zal per 1 januari 2013 invoeren.

Raad REA (12)

Advies/Beleidsissue Uitkomst/Terug te zien in beleid

Begroting 2011 Besproken en doorgeven aan de CCR dat de raad instemt met de  
begroting 2011.

Project gezond leven Voor sportmogelijkheden binnen de opleiding is weinig animo. Daarom 
is er voor gekozen om aandacht te schenken aan gezond leven binnen 
het Vormings- en Trainingsaanbod over gezondheid. Hier is aandacht 
voor onderwerpen als voeding, gezonde leefwijze, dagritme en het 
ontwikkelen van sociale activiteiten. 

Beleid/procedure Pluryn Inzake 
de Wet bescherming persoons-
gegevens

Besproken en als kennisgeving aangenomen.

Vacature docent metaal Cursisten zijn betrokken bij de procedure.

Equass De audit heeft plaatsgevonden waarbij de cli�ntenraad ook gehoord is. 
Het REA is Equass gecertificeerd.

Melba (systeem om observatie 
criteria vast te stellen)

Invoering van Melba heeft als resultaat dat docenten bij de cursisten 
de vaardigheden monitoren zodat het duidelijk is waar men aan gaat 
werken.

Concept beleidsnotitie over 
tabak

Besproken en de reactie hierover is teruggekoppeld aan de CCR.

Onderzoek jonggehandicapten 
die in aanmerking komen voor 
passend beroepsonderwijs

Positief advies om mee te werken aan het onderzoek omdat het 
uitgaat van verbeteringen voor de cursist. De cursisten worden op de 
hoogte gesteld hierover. De onderzoeksresultaten zullen weer  
besproken worden in de cli�ntenraad in 2013. 
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Opzet van de diploma uitreiking Positief advies over de nieuwe vorm van diploma uitreiking.

Regels Regels worden vastgesteld per afdeling in samenspraak met de  
cursisten.

Tevredenheidsonderzoek  
cursisten 2011

De raad heeft de tevredenheidsonderzoek enqu�te bekeken en op- of 
aanmerkingen doorgegeven. Deze zijn aangepast in de enqu�te. De 
resultaten zijn in februari  2012 besproken  met de cli�ntenraad. 

Gang van zaken binnen REA  
College

Elke cli�ntenraadsvergadering wordt dit besproken met de  
clusterleider en weer teruggekoppeld aan de afdelingen.

Raad Hietveld (24)

Advies/Beleidsissue Uitkomst/Terug te zien in beleid

Middelengebruik De cli�ntenraad heeft een adviesaanvraag ontvangen en gevraagd om 
meer informatie. Dit is teruggekoppeld aan de werkgroep. 

Zorgprogramma SG LVG (sterk 
gedragsgestoord licht  
verstandelijk beperkt) 

Concept Zorgprogramma SG LVG is besproken in de cli�ntenraad met 
het hoofd Behandeling van Het Hietveld. De definitieve versie zal weer 
voorgelegd worden aan de cli�ntenraad. 

Zelfstandig koken in plaats van 
catering bij realisatie van de 
nieuwbouw in 2012 
De voedingscommissie stelt een 
Plan van aanpak samen om zelf 
koken te kunnen realiseren

Een lid van de cli�ntenraad zal deelnemen aan de voedingscommissie. 
De voedingscommissie zal vanuit Het Hietveld opgezet worden. De 
commissie is in 2011 ��n keer bij elkaar geweest. Het plan zal  
voorgelegd worden aan de cli�ntenraad. 

Cli�nt ervaringsonderzoek In maart 2011 zijn de uitkomsten van het cli�nttevredenheidsonderzoek 
in de cli�ntenraad besproken. Vanuit de participatiegroep zal er een 
verbeterplan gemaakt worden die uit de aanbevelingen van de  
uitkomsten komen. In 2012 is de participatiegroep niet bij elkaar  
geweest. 

Huisvesting en nieuwbouw-
plannen 

De manager informeert de cli�ntenraad over de stand van zaken over 
de nieuwbouw.

Begroting 2011 De begroting van Het Hietveld is besproken, de cli�ntenraad heeft zijn 
standpunt/ advies hierover doorgeven aan de CCR. 
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Personeelsbeleid (in relatie tot 
de zorg aan cli�nten) 

De manager informeerde de cli�ntenraad over stand van zaken 
over het personeelsbeleid in relatie tot de zorg die Het Hietveld aan 
cli�nten biedt. Dit punt is in voldoende mate afgehandeld. 

Beleid rondom internet voor 
cli�nten 

In maart 2011 heeft de cli�ntenraad met de manager gesproken over 
het opstellen van een plan van aanpak over het internet beleid voor 
cli�nten (de manager zou hierover een werkgroep samenstellen). De 
werkgroep is in november bij elkaar geweest en zal nog een plan van 
aanpak opstellen. 

Verandering van beleid rondom 
deelname cli�nten aan muziek-
activiteit (dit valt onder  
dagbesteding) 

Positief advies, er is nu een roulatie-systeem waardoor cli�nten zich 
voor een bepaalde periode voor de muziek-activiteit kunnen  
aanmelden. Op deze manier kunnen meerdere cli�nten van deze  
activiteit gebruikmaken. 

Verhuizing Dorpsstraat Gang van zaken rondom deze verhuizing is in de cli�ntenraad  
besproken. 

Plaatsingscriteria (huidige  
situatie) 

De plaatsingscriteria zijn in de cli�ntenraad met de manager en het 
hoofd behandeling besproken. 

Plaatsingscriteria (nieuwbouw) De cli�ntenraad heeft geen advies gegeven aan de manager, omdat de 
cli�ntenraad meer informatie wilde hebben over de adviesaanvraag. 

Beleid rondom mee-eten  
begeleiders

Positief advies, dat de begeleiders alleen mogen mee-eten als dat 
pedagogisch noodzakelijk is. 

Beleid seksualiteit De cli�ntenraad is in afwachting van de notitie over het beleid  
seksualiteit.

Groene Lijst De cli�ntenraad heeft de Groene lijst besproken, de op- en  
aanmerkingen zijn aan de CCR doorgegeven. 

Notitie tabak (concept versie) De op- en aanmerkingen zijn doorgegeven aan de CCR. 

Jaarverslag Midden en  
maatregelen Het Hietveld 

De cli�ntenraad nam het jaarverslag ter kennisgeving aan. 

Benoeming van twee  
clusterleiders 

Positief advies, over de aanstelling van beide clusterleiders. 
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Notitie arbeid Het Hietveld De cli�ntenraad heeft de notitie ontvangen, maar wilde aanvullende  
informatie voordat zij een advies kon geven. Aan de manager is om  
aanvullende informatie gevraagd. 

Beleid rondom recreatie en vrije 
tijd 

Positief advies, met de medewerkers van de afdeling recreatie is 
gesproken over het beleid/ plannen/idee�n rondom recreatie en vrije 
tijd. 

Beleid rondom bussen en  
vervoer 

De manager heeft een vraag van de cli�ntenraad omtrent dit beleid  
beantwoord, en heeft aangegeven dat ze op termijn met een voorstel 
komt over de organisatie van het vervoer. 

Beleid rondom parkeren van  
autoÕs buiten de parkeerplaats

Ongevraagd advies, dat medewerkers hun auto niet buiten de centrale  
parkeerplaats mogen parkeren. Het advies is overgenomen door de  
manager. 

Sommige teamleiders zijn  
clusterleiders geworden 

De manager heeft de cli�ntenraad ge�nformeerd over wie er  
clusterleider zijn geworden. 

Informatie verstrekken over de 
cli�ntparticipatiegroep 

De manager heeft de cli�ntenraad ge�nformeerd over de (werkwijze 
en doelstelling) van de cli�ntparticipatiegroep. 

Raad De Beele (19)

Advies/Beleidsissue Uitkomst/Terug te zien in beleid

Begroting 2011 Punten zijn meegegeven aan de CCR.

Verlichting bij het voetbalveldje 
op het terrein & egalisatie veldje 
achter de Geelgors

Ongevraagd advies om verlichting te verbeteren bij het voetbalveldje 
en het veldje achter de Geelgors te egaliseren. Verlichting zal  
verbeterd worden. Egalisatie nu niet mogelijk door ontbreken van 
financiering.

Instellen leerlingenraad Positief advies: de cli�ntenraad vindt het een goed idee om op de 3 
locaties leerlingenraden in te stellen. Er is een leerlingenraad in  
werking.

Intranet / internet op de groepen Geen schriftelijk advies. Actief voortgang besproken over  
aanwezigheid van internet / intranet op de groepen. Ook  
communicatie over afspraken (per individu) zijn besproken. Manager 
heeft afspraken en communicatie met cli�nten hierover onder de  
aandacht gebracht bij medewerkers.
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Brandveiligheid Geen advies, omdat de brandveiligheid goed geregeld is op De Beele. 
De cli�ntenraad is ge�nformeerd over de verschillende aspecten van  
brandveiligheid.

Afspraken over wangedrag op 
school

Ongevraagd advies. De cli�ntenraad vindt dat jongeren soms te snel 
naar de groep worden gestuurd. De directeur heeft de regels opnieuw 
besproken binnen school. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt  
wanneer iemand naar de groep terug wordt gestuurd.

Regels over roken, drugs,  
alcohol, rusttijden en huisdieren

Positief advies: de cli�ntenraad vindt de regels duidelijk en helder 
beschreven. De regels zijn aan iedereen duidelijk verteld.

Cli�nt tevredenheidsonderzoek & 
Plan van aanpak van de  
manager

Positief advies: de cli�ntenraad herkent de onderwerpen die aandacht 
behoeven en is het eens met het plan van aanpak. De cli�ntenraad 
wordt betrokken bij de onderwerpen. Ze wordt ge�nformeerd over de 
voortgang van het plan van aanpak.

Pesten op school Geen advies. De cli�ntenraad heeft de indruk dat er regelmatig gepest 
wordt op school. Moet nog op teruggekomen worden.

Meepraten in de cli�ntenraad De cli�ntenraad heeft meegewerkt aan een onderzoek van  
HAN-studenten. De cli�ntenraad vindt dat er meer gebruik gemaakt 
kan worden van beeldmateriaal (filmpjes).

Seksuele voorlichting Positief advies: de cli�ntenraad vindt het goed dat de seksuele  
voorlichting is aangepast. Het is goed dat de boeken zijn aange-
past. Ook is het goed dat er nieuwe materialen zijn aangeschaft. De 
cli�ntenraad heeft aandachtspunten meegegeven, die verwerkt zijn in 
de seksuele voorlichting. 

Inzet van jongeren uit Tuin & 
Groengroep (school) bij  
werkzaamheden op De Beele

Ongevraagd advies. De cli�ntenraad vindt het een goed idee als de 
Tuin & Groengroep de aanleg van paden bij De Beele gaat verzorgen. 
Dit advies is opgevolgd.

Rookbeleid (conceptnotitie CCR) Reactie van de cli�ntenraad is meegegeven aan de CCR.

Energiebesparende maatregelen Ongevraagd advies. De cli�ntenraad vindt het een goed idee dat De 
Beele aandacht besteedt aan het milieu. De manager gaat een  
milieustraat maken (gescheiden afval). De manager onderzoekt  
mogelijkheden tot milieubesparende maatregelen.
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Evaluatie vakantiekampen Advies uit 2010: de cli�ntenraad heeft vorig jaar advies gegeven om de  
vakantiekampen te evalueren. Dit advies heeft de raad opnieuw onder 
de aandacht gebracht. De manager heeft ervoor gezorgd dat de  
vakantiekampen in 2011 op de groepen worden ge�valueerd.

Aanstelling clusterleiders Positief advies: de cli�ntenraad vindt het goed dat de 2 nieuwe  
clusterleiders worden aangesteld.

Relaties tussen jongeren Geen advies. Er moet nog teruggekomen worden op dit onderwerp.

Extra crisisplaatsen Geen advies. Er zijn vragen gesteld over de wijze van crisisplaatsing  
(crisisplaatsing binnen bestaande groep).

Regels over computergebruik 
door medewerkers

Geen advies. Regels zijn helder.

Raad J.P. Heije (15)

Advies/Beleidsissue Uitkomst/Terug te zien in beleid

Cli�nt tevredenheidsonderzoek + 
plan van aanpak van de  
manager

Positief advies. De cli�ntenraad herkent de onderwerpen en vindt het 
een goed idee dat de manager zaken wil verbeteren (w.o. omgang  
tussen groepsleiders en jongeren, voeding, regels op de groepen,  
internet en veiligheid).

Aanstelling clusterleider Positief advies: de cli�ntenraad vindt het goed dat de clusterleider 
wordt aangesteld.

Nieuwbouw - dierenverblijf De cli�ntenraad is betrokken bij de werkgroep huis, tuin en terrein. De 
cli�ntenraad heeft advies gegeven om een dierenverblijf met kleine 
dieren te maken. Het advies wordt betrokken bij de inrichting van het 
terrein.

Medicijnverstrekking Ongevraagd advies over extra medicijnverstrekking als jongeren naar 
huis gaan en in noodsituaties extra medicatie nodig hebben. De  
manager heeft dit advies niet opgevolgd, omdat het technisch niet 
mogelijk is om extra medicatie te verstrekken. In nood moeten  
jongeren naar apotheek in eigen omgeving.
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Nieuwbouw - inrichting van 
speelveld en het terrein

Positief advies: de idee�n van de cli�ntenraad zijn betrokken bij de  
inrichting van de tuin (bij de groep) en de inrichting van het  
speelveld/ keuze speeltoestellen.

Nieuwbouw - nieuwe namen van 
de groepen

Positief advies. De cli�ntenraad heeft meegedacht over het  
uitschrijven van een wedstrijd en enkele leden zijn betrokken bij een 
eerste selectie van de namen.

Logeren bij vrienden of  
vriendinnen

Ongevraagd advies: de cli�ntenraad vindt dat de regels over logeren 
goed uitgelegd moeten worden aan de jongere. De regel is dat  
afspraken per individu worden gemaakt. De afspraken moeten goed 
uitgelegd worden aan de jongeren. De manager heeft er voor gezorgd 
dat alle clusterleiders de afspraken met medewerkers bespreken.

Meepraten in de cli�ntenraad De cli�ntenraad heeft meegewerkt aan een onderzoek van studenten 
van de HAN. De cli�ntenraad vindt dat er vaker gebruik gemaakt moet 
worden van spel- of filmmateriaal.

Eenvoudig voorlichtingsmateriaal 
over het ziekenhuis

Ongevraagd advies: de cli�ntenraad vindt het goed als er op iedere 
groep een boekje is. 

Verhuizing van kinderen en  
jongeren naar de groepen

Geen advies. De cli�ntenraad volgt de ontwikkelingen tijdens  
nieuwbouwfasen. Er moet nog teruggekomen worden op de indeling 
van de groepen.

Seksuele voorlichting Geen advies. Onderwerp is besproken n.a.v. film ÔLiefde is overalÕ. De 
cli�ntenraad moet nog een keer terugkomen op dit onderwerp.

Nieuwbouw - inrichting van  
keuken en voeding

Geen advies. De cli�ntenraad is ge�nformeerd over dit onderwerp.  
Advies volgt begin 2012.

Begroting 2012 Er zijn vragen gesteld aan de manager. Opmerkingen zijn meegegeven 
aan de CCR.

Eigen bijdrage - Groene lijst Reacties zijn doorgegeven aan de CCR.

Wachtlijst J.P. Heije Geen advies. Cli�ntenraad is ge�nformeerd over de wijze waarop  
manager zo goed en snel mogelijk kinderen een plek kan bieden.
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Raad DHG (3)

Advies/Beleidsissue Uitkomst/Terug te zien in beleid

Opzet van een raad In maart 2012 is de raad DHG opgericht. 

Samenwerking met CCR De raad heeft aanvullende adviezen gegeven over de samenwerkings-
notitie Medezeggenschap Pluryn-DHG. Deze zijn overgenomen

Organisatieplan De raad is betrokken bij de reorganisatie van DHG. 

Raad Kemnade (13)

Advies/Beleidsissue Uitkomst/Terug te zien in beleid

Installeren van een cli�ntenraad Door sollicitatie gesprekken met cli�nten is er een cli�ntenraad  
samengesteld. 

Huisregels Kemnade Positief advies, de op- of aanmerkingen van de cli�ntenraad zijn  
meegenomen en aangepast in de huisregels. De vast-gestelde  
huisregels zijn met alle cli�nten besproken.

Procedure schadevergoeding 
veroorzaakt door cli�nten

Positief advies: over de regels die zijn vastgesteld als je opzettelijk 
schade veroorzaakt. De regels zijn besproken met alle cli�nten om een 
blijvend prettige woonomgeving te behouden en schade te beperken. 

Beloning werk Positief advies: beloning voor het werk heeft een stimulerend effect 
om zich te houden aan de gemaakte werkafspraken.

Kaders uitstapjes en vakantie 
cli�nten Kemnade

Positief advies om een enqu�te te houden onder de cli�nten om te  
kijken waar de behoefte ligt. Dit wordt meegenomen in het  
programma aanbod. 

Samenwerkingsovereenkomst De samenwerkingsovereenkomst is ondertekend door de manager en 
de cli�ntenraad.

Herindelingsprocedure cli�nten 
Kemnade

Positief advies over de doorlopen stappen als er sprake is van een 
herindeling van cli�nten op de groepen. Hierbij moet rust en veiligheid  
gegarandeerd worden. De begeleiding zal naar de cli�nten duidelijk 
moeten zijn wat de procedure is en dat voor iedereen de structuur 
van de verandering duidelijk is. 
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Concept beleidsnotitie over 
tabak

De op- of aanmerkingen zijn doorgegeven aan de CCR.

Eigen bijdragen Pluryn (groene 
lijst) 

De op- of aanmerkingen zijn doorgegeven aan de CCR.

Aanstellen teamleiders/cluster-
leider

De cli�ntenraad is 2 keer betrokken bij het aanstellen van een nieuwe 
teamleider/clusterleider. In beide gevallen heeft de raad een positief 
advies uitgebracht.

Vakantie/compensatie regeling 
cli�nten

Positief advies over de procedure vakantie/compensatieregeling 
cli�nten Kemnade, waarin de aandachtspunten van de raad  
meegenomen zijn. 

Nieuwbouw De cli�ntenraad wordt betrokken over de stand van zaken rondom de 
nieuwbouw.

Politieconvenant De op- of aanmerkingen zijn doorgegeven aan de CCR.

Vrije tijdsbesteding Meer activiteiten in het weekend.
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Informatie: 
Medezeggenschap cli�nten
Telefoon : 024 - 301 23 45
E-mail : medezeggenschapclienten@pluryn.nl
Adres : Kerkenbos 1003, 6546 BB  Nijmegen


