Cliëntenraad en projecten in zelfbeheer

2016
JAARVERSLAG
Overzicht activiteiten

Cliëntenraad Nijmegen ProPersona – Nijmeegsebaan 61 – Hoofdgebouw Sterrenberg- 6525 DX- Nijmegen

Inhoudsopgave
Voorwoord
Activiteiten Cliëntenraad
Activiteiten van de commissie praktijk
Adviezen in 2016 (voorbereid door de commissie beleid)
Hartenkreten
Project in zelfbeheer
Gezocht: nieuwe cliëntenraadsleden!
Ten slotte

Voorwoord
Hierbij bied ik u namens de Cliëntenraad het jaarverslag van 2016 aan. De raad heeft besloten
dit verslag wat meer beknopt te houden dan voorafgaande jaren, vooral vanwege de vele
werkzaamheden.
In 2016 zaten de volgende mensen in de Cliëntenraad: Nancy, Joris, Jan B, Hans V, Sura, Piet
Hein en Angeline. Nancy nam in april afscheid nadat ze zich jarenlang had ingezet.
De commissie praktijk bestond uit: Jenny, Sura, Piet Hein, Nancy, Jan B, Johan, Kim en Toper.
Toper liep stage in de commissie en nam afscheid toen zijn stageperiode was afgelopen.
In de commissie beleid waren de volgende mensen lid: Jan C, Hans V, Karen, Charlotte, Joris en
Angeline. In het voorjaar nam Karen afscheid van de commissie beleid na een aantal jaren
lidmaatschap.
Monique Bettonviel en Hans de Vries waren de ondersteuners.
In dit jaarverslag worden in het kort de activiteiten van de Cliëntenraad en de commissie
praktijk beschreven. Ook de adviezen die door de commissie beleid zijn besproken en door de
Cliëntenraad zijn gegeven staan in het jaarverslag.
De hartenkreten van de leden zullen de uitgangspunten voor 2017 vormen.
Een aantal van deze kreten kan door de Cliëntenraad zelf worden opgepakt. Maar om andere
zaken voor elkaar te krijgen, heeft de raad de samenwerking met de directieleden en de Raad
van Bestuur nodig.
In ieder geval wil de raad met goede moed 2017 ingaan en zich betekenisvol voor de cliënten
inzetten.
Ik wens u veel leesplezier.

Angeline Janssen, voorzitter

Activiteiten van de Cliëntenraad
Elke week kwam de raad voor overleg bij elkaar. Eens in de maand vond er een vergadering
met de directie van de RCG Nijmegen en MCZ Nijmegen plaats. Hierin werden onder andere de
volgende onderwerpen besproken: ervaringsdeskundigheid, dwang en drang, samenwerking
met de directie en natuurlijk de mogelijke aanstaande verhuizing van cliënten naar Wolfheze.
De Cliëntenraad heeft adviezen gegeven aan de directie RCG Nijmegen, directie MCZ Nijmegen
en aan de Raad van Bestuur. De adviezen werden voorbereid in de commissie beleid. Deze
adviezen worden verderop in dit jaarverslag beschreven.
De glansprijsuitreiking was het hoogtepunt van de ‘week van de psychiatrie’. Het thema was
“Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen. Er waren veel aanmeldingen en de
middag zelf was zeer druk bezocht. De glansprijs ging naar een ervaringsdeskundige die zich
inzette in Overwaal.

's Maandags waren taarten op de afdelingen rondgebracht. Ook was er een lid van de
Cliëntenraad bij de mis, die speciaal voor de week van de psychiatrie werd gehouden. Daar
waren rond de 35 man.

Er zijn ook enkele stukjes in de Wijzer verschenen over de successen van de Cliëntenraad zodat
zichtbaar wordt voor de cliënten wat de Cliëntenraad zoal doet.
Verder was er een studiedag in Cuijk met drie thema's: de gevolgen van de verhuizing, de
gevolgen van de ambulantisering en de structuur en werkwijze van de clientenraad in de
toekomst.
Een aantal leden is naar het Krachtfeest geweest.
Aan het eind van het jaar hebben we de onderlinge band versterkt door te gaan bowlen met
vervolgens een heerlijk gourmet.

Activiteiten van de commissie praktijk
De commissie praktijk bestond uit veel leden, maar dit jaar namen ook vijf leden afscheid:
Nancy na vele jaren, Toper die stage had gelopen bij de clientenraad in het kader van zijn
opleiding, Arie, Johan en Kim. De overige leden waren Jenny, Jan B, Sura en Piet Hein. Ze
werden ook dit jaar voortreffelijk ondersteund door Monique.
Het jaar begon met een kleine kennismaking met het ervaringsdeskundige Lotte Baaijens, die
als ervaringsdeskundige is verbonden aan het FACT team in gebouw 11. Ze vertelde over haar
werk en over haar functie als crisiskaartconsulente.
We bezochten de bijeenkomsten die door de directie waren georganiseerd voor de Brug,
Posthoorn, 't Groeske, de Langeberg en Valkenberg rond de voorgenomen verhuizing naar
Wolfheze en het ABC-project (=ambulantisering, beddenafbouw en concentratie). Veel onrust
over de vermeende verhuizing naar Wolfheze werd geconstateerd. Dat werd bevestigd door de
geluiden die we hoorden tijdens afdelingsbezoeken.
Bij de portier werden veel bioscoopkaartjes verkocht voor de Vue-cinema's, voor 5 euro . Het
liep storm. De actie was georganiseerd door de clientenraad en gesponsord door de Projecten
in Zelfbeheer.

De commissie wil ook dat de Cliëntenraad de kosten op zich neemt die gemaakt werden bij het
totstandkomen van de openlucht-stiltetuin bij Pandora op initiatief van Stefien Jansen. Die is er
gekomen en een delegatie van de Cliëntenraad was bij de feestelijke opening ervan.
We hebben een verhelderend en constructief gesprek gehad met de zorgmanager van opname
3, toen bleek dat er een aantal misstanden was. Na een moeilijk jaar ging het in 2016 een stuk
beter.

Natuurlijk hebben we de kinderen van groep 8 van basisschool Klein-Heyendaal laten optreden
voor de ouderen van MMK, wat een heel groot succes was.
Jan B heeft de cliëntenbelangen behartigd bij de werkgroep gezond leven.
De commisie betreurde het dat Pro Persona Nijmegen verder werd uitgehold. Dat bleek ook
toen het bloedprikken werd uitbesteed aan een externe partij en op een andere plek werd
gedaan, namelijk op de Langeberg.
In 2016 heeft de commissie praktijk wederom een boekenmarkt georganiseerd. Er werd voor 80
euro aan boeken verkocht. De opkomst was jammer genoeg niet zo groot als het jaar ervoor.

Boekenmarkt 2016

De adviezen in 2016 (voorbereid door de commissie beleid)
In 2016 heeft de Cliëntenraad formeel 26 adviezen uitgebracht. Deze adviezen werden door de
commissie beleid voorbereid in haar tweewekelijks overleg.
De directies van Multicomplexe zorg (MCZ) en het Regionaal Centrum GGz (RCG) Nijmegen
hebben samen twaalf adviezen gevraagd aan de Cliëntenraad.
Hiervan waren er vijf benoemingsgesprekken met diverse zorgmanagers en twee gesprekken
met de geneesheerdirecteuren van zowel MCZ en RCG Nijmegen. Een (wisselende) delegatie
van de Cliëntenraad heeft met hen intensief gesproken en dit leidde tot vijf positieve adviezen
en twee positieve verzwaard adviezen.
Verder heeft de Cliëntenraad één ongevraagd advies, twee gewone adviezen en één verzwaard
advies uitgebracht. Hieronder staan deze kort beschreven.
De Raad van Bestuur heeft de cliëntenraden van Pro Persona, te weten Wolfheze, Ede, Tiel,
Arnhem en Nijmegen, vijftien keer om advies gevraagd. De cliëntenraden hebben zoveel
mogelijk gemeenschappelijk advies uitgebracht, met uitzondering van Arnhem dat in 2016 niet
deelnamen aan het Gemeenschappelijk overleg van de cliëntenraden.
De adviezen betroffen vijf benoemingsgesprekken (waarvan drie verzwaard), vier gewone
adviezen en zes verzwaard adviezen.
Deze adviezen worden verderop kort samengevat.

Adviezen 2016 Multicomplexe zorg Nijmegen en Regionaal Centrum GGZ
Nijmegen
Ongevraagd advies Ondersteuning Cliëntenraad

Eén van de ondersteuners van de Cliëntenraad Nijmegen zou met pensioen gaan in 2016.
Gezien de roerige periode, zowel binnen de locatie Nijmegen als de aankomende nieuwe
wetten, heeft de Cliëntenraad gevraagd om een verlenging van de aanstelling van deze
ondersteuner. Helaas is dit ongevraagd advies afgewezen door de directie.
Enkele maanden later is de vraag van de Cliëntenraad alsnog ingewilligd en kon de
ondersteuner langer aanblijven.

Advies Reorganisatie RCG Nijmegen, polikliniek InZicht team Jeugd

Dit voorgenomen besluit betekent dat de polikliniek opgeheven wordt. Het aanbod van InZicht
past volgens de directie binnen de FACT (Kind en Jeugd) methodiek. Aangezien de Cliëntenraad
de laatste jaren, ondanks toezeggingen van de toenmalige directie, onvoldoende op de hoogte
is gehouden over de ontwikkelingen binnen de poli InZicht heeft de Cliëntenraad zich
onthouden van advies.

Advies samenvoeging Deeltijd Persoonlijkheidsstoornissen Nijmegen en
Centrum voor Psychotherapie Lunteren

De voorgestelde wijziging van de organisatie gaat over een verschuiving van de
deeltijdbehandeling van de RCG Nijmegen naar het Centrum in Lunteren. Hierdoor wordt onder
andere de continuïteit van dit behandelaanbod in Nijmegen gewaarborgd.
In eerste instantie heeft de Cliëntenraad negatief geadviseerd omdat tijdens de bespreking over
het advies veel onduidelijkheden en vragen naar voren kwamen.
Dit leidde tot een bijgestelde adviesaanvraag waarna de raad een positief advies uitbracht.

Verzwaard Advies Afdelingsregels Opname 1, Opname 3, MMK opname, MMK
unit D en MMK unit E

Op de eerste adviesaanvraag heeft de Cliëntenraad negatief geadviseerd, onder andere over de
wijze van communicatie naar cliënten. Hierna heeft de raad gesproken met de betrokken
zorgmanager, en dit heeft geleid tot een nieuwe versie. Dit resulteerde in een positief advies
van de Cliëntenraad.

Verzwaard advies benoeming geneesheer directeur RCG Nijmegen en MCZ
De Cliëntenraad heeft een positief advies gegeven voor de benoeming van de beide
kandidaten.

Adviezen voor alle Cliëntenraden binnen Pro Persona
Verzwaard Advies Huisregels voor Klinische en Ambulante cliënten
In eerste instantie heeft de Cliëntenraad geen advies uitgebracht, omdat hij nog belangrijke open aanmerkingen had. Bij de tweede versie adviseerde de raad positief over de klinische
huisregels samen met de andere cliëntenraden. De raad handhaaft haar negatieve advies over
de ambulante huisregels. Juist ambulante cliënten worden aangesproken als burgers in de
samenleving. Daar vindt de Cliëntenraad dat er vanuit het normaliteitsprincipe moet worden
uitgegaan, en niet vanuit beheersmatige of verder niet onderbouwde huisregels voor ambulante
cliënten.
Op het einde van het jaar loopt dit advies nog.

Advies Reorganisatieplan Herstructurering Zorgadministratie
De bedoeling van dit plan is onder andere het centraliseren van de zorgadministratie: de
secretariaten van de afdelingen gezamenlijk onderbrengen op één locatie en dus niet meer op
de plaatsen waar cliënten voor hun afspraak kwamen.
Op de eerste adviesaanvraag hebben alle cliëntenraden negatief geadviseerd. Daarop heeft de
Raad van Bestuur aangekondigd een pilot in Arnhem te starten. Uit de evaluatie hiervan bleek
dat cliënten uit Arnhem tevreden waren over de vernieuwingen. Naar aanleiding daarvan heeft
de Cliëntenraad Nijmegen zijn negatieve advies gewijzigd in een neutraal advies. Ondanks de
positieve ervaringen in Arnhem wilde de raad niet positief adviseren omdat de situatie in
Arnhem anders is dan Nijmegen (meer locaties en afdelingen) en de raad in Nijmegen wel
problemen voorzag.

Verzwaard Advies voedingsgelden
In eerste aanleg hebben de cliëntenraden Tiel en Nijmegen negatief geadviseerd. Nadat is
toegezegd dat de cliënt samen met zijn/haar persoonlijk begeleider bepaalt of hij/zij zelf kan
beschikken over het voedingsgeld heeft de Cliëntenraad het advies omgezet in een positieve
reactie. Bovendien wordt het voedingsgeld jaarlijks geïndexeerd.

Verzwaard Advies Deelzorgprogramma Ouderen Bipolair
De Cliëntenraad Nijmegen heeft namens alle cliëntenraden dit zorgprogramma doorgenomen.
Hij gaf een positief advies, mits een aantal vragen werd beantwoord. Dit is naar tevredenheid
van de raad gebeurd.

Advies Ambtelijk secretaris van het Gemeenschappelijk overleg
De toenmalige ambtelijk secretaris kreeg een andere baan binnen Pro Persona. Daarop besloot
de Raad van Bestuur dat de opvolger een senior secretaris moest worden en dat de functie tot
vier uur per week werd gereduceerd. De cliëntenraden waren het hier niet mee eens. Hierdoor
heeft dit onderwerp diverse keren op de agenda van het Gemeenschappelijk overleg gestaan.
In 2016 zijn de Raad van Bestuur en de cliëntenraden nog niet tot een overeenstemming
gekomen.

Verzwaard advies benoeming plaatsvervangend voorzitter
klachtencommissie Pro Persona/BOPZ
Een afvaardiging van de cliëntenraden heeft een gesprek gevoerd met de beoogde kandidaat en
op grond daarvan een positief advies gegeven.

Verzwaard Advies benoeming extern lid klachtencommissie Pro Persona
Een delegatie van de cliëntenraden gaf een positief advies nadat zij een prettig gesprek met de
kandidaat had gevoerd.

Advies Meerjarenplan 2016 - 2018
De Cliëntenraad Nijmegen heeft als enige raad een negatief advies gegeven, de andere raden
hebben zich onthouden. De kern van het negatieve advies was dat nergens de behoeften van
de cliënten leidend lijken te zijn; de efficiency, kostenplaatsen van de zorgprogramma’s krijgen
onevenredig aandacht in dit plan.
In december heeft de Raad van Bestuur hierop schriftelijk gereageerd en aangegeven er in het
gemeenschappelijk overleg op terug te komen. Dit is niet gelukt in 2016.

Verzwaard advies Zorgprogramma Indigo Basis GGz

De adviesaanvraag bestond puur uit het boekje dat het hoofd van zorgprogramma geschreven
heeft. Dit leidde tot veel vragen waardoor er negatief advies is gegeven. De Cliëntenraad
Nijmegen heeft daarop nogmaals met het hoofd van dit zorgprogramma gesproken en het
negatieve advies omgezet naar een positief advies.

Advies benoeming directeur ICT en Service

Afgevaardigden van de cliëntenraden hebben een prettig gesprek gevoerd met de beoogde
directeur, waarna zij een positief advies hebben uitgebracht.

Advies benoeming lid Raad van Toezicht
Een delegatie van de cliëntenraden heeft met het beoogde lid van de Raad van Toezicht
gesproken en dit leidde tot een positief advies.

Verzwaard Advies benoeming extern lid klachtencommissie familie

Een afvaardiging van de cliëntenraden heeft met de kandidaat als extern lid klachtencommissie
familie gesproken. Hierna is er een positief advies gegeven.

Verzwaard advies deelzorgprogramma Ouderen Psychose
Alle cliëntenraden hebben een positief advies gegeven, met uitzondering van de Cliëntenraad
Veluwe Vallei. De vragen die de raden naar aanleiding van het zorgprogramma hadden gesteld
zijn naar tevredenheid door het hoofd van dit zorgprogramma beantwoord.

Verzwaard adviesaanvraag herziening klachtenprocedure cliënten

Alle cliëntenraden binnen Pro Persona hebben een negatief verzwaard advies gegeven. Het
voorgenomen besluit van de Raad van Bestuur om klachten door de directie te laten afhandelen
in plaats van een klachtencommissie vinden de raden zeer ongewenst. Dit adviestraject loopt
door in 2017.

Advies reorganisatie aanmeldprocedure: naar centrale screening en
toewijzing
Dit advies is in november 2016 binnengekomen bij de Cliëntenraad en dit traject loopt nog in
2017. Het doel van deze reorganisatie is harmonisatie en optimalisatie van het aanmeldproces
vanuit het verbeteren van de service aan de cliënten en het betaalbaar houden van de zorg.

Advies Verhuizing cliënten naar Wolfheze

Door het hele jaar heen heeft de Cliëntenraad zich beziggehouden met het feit dat de cliënten
van de langdurige intensieve klinische behandeling mogelijk naar Wolfheze moeten verhuizen.
Begin 2016 heeft de Cliëntenraad opnieuw een brief aan de Raad van Bestuur geschreven over
de plannen, ideeën en stippen op de horizon. Hierop stuurde de Raad van Bestuur een reactie
waarin werd beschreven dat er een voorgenomen besluit over de verhuizing van 35 cliënten
naar Wolfheze ter advies zou worden voorgelegd.
In het voorjaar heeft de Cliëntenraad samen met de familieraad Zuid nog allerlei pogingen
gedaan om deze verhuizing te voorkomen. Er heeft een gesprek met de burgemeester en
wethouder van Nijmegen en de beide raden plaatsgevonden. Hoewel beiden de opvatting van
de raden deelden dat de verhuizing niet in het belang van de cliënten was, konden zij niets
betekenen hierin. Ook hebben de Cliëntenraad en familieraad met een vertegenwoordiging van
het Medisch Specialistenoverleg gesproken.
Het voorgenomen besluit werd uiteindelijk in augustus door de directie naar de Cliëntenraad
gestuurd. Aangezien de Cliëntenraad het niet eens was met de onderbouwing (in het kader van
de medezeggenschapswet) van het voorgenomen besluit heeft er in het najaar nog een
briefwisseling tussen de directie en de Cliëntenraad plaatsgevonden.
Op 8 november is de adviesaanvraag aangepast door de directie. Dit betekent dat de
Cliëntenraad in 2017 haar advies zal uitbrengen.

Hartenkreten
Terugblikkend op het afgelopen jaar hebben we, ieder voor zich en samen, nagedacht over hoe
we vorm willen geven aan onze hartenkreten.
Wij vinden dat de directies en de Raad van Bestuur ook in 2016 onvoldoende naar ons
geluisterd hebben; we voelen ons niet altijd serieus genomen.
Het is het goed om onszelf en hen weer eens eraan te herinneren waarom en met welke inzet
we in de Cliëntenraad actief zijn.

Dit vinden wij belangrijk:










Strijdvaardig blijven, hart voor de zaak hebben en behouden! Onze inzet blijft.
Tegen de neoliberale, markt- en geldgerichte tijdsgeest in, oog en oor hebben voor de
daadwerkelijke belangen van de cliënten.
De inspraak verbeteren. Al in een vroeg stadium meedenken, met Raad van Bestuur en
Directie, over een optimale GGZ. Een volwaardige gesprekspartner zijn
Liever dan ‘een luis in de pels’ zijn wij ‘de bij in de bloem’: wij willen Pro Persona
bevruchten met goede ideeën, we zijn nijver, werken samen en prikken als het echt
nodig is.
Energie genereren in plaats van energie kosten.
Nog meer denken vanuit de cliënten, en niet vanuit de organisatie.
Niet met een kluitje in het riet, maar samen welgemoed op pad.
De Cliëntenraad durft te ageren, staat voor raad en daad, de kwaliteit van zorg staat
voorop, de belangen van de cliënt zijn onze zorg.
Wij zouden meer in staat gesteld moeten worden proactief mee te denken over beleid.
Het is één ding om in formele zin te voldoen aan de wet medezeggenschap
cliëntenraden, maar echte inspraak vraagt om onderlinge betrokkenheid.

We hopen dat in de toekomst het nuttige met het aangename verenigd blijft: het nuttige is het
opkomen voor de cliënten van Pro Persona; het aangename is de saamhorigheid, de
gezelligheid, de studiedagen, de lekkere koffie en soms een lekker etentje.

Doelen voor het komend jaar:







Behouden van klinische langdurende zorg in Nijmegen
Geen gedwongen verhuizing voor huidige cliënten
Bereiken van ambulante cliënten door de Cliëntenraad
Meer leden voor de Cliëntenraad
In plaats van 2 studiedagen, 1 studiedag en bezoek landelijke conferentie over een
thema als ‘belangenbehartiging’.
Een jaarlijkse ontspannende activiteit op een dag met de directie

Jaarverslag projecten in zelfbeheer
Kleinschalig loont!

Het is zo'n jaar geweest waarvan je achteraf pas kunt vaststellen: wat een lastig jaar om met
een kleine groep vrijwilligers (Jenny, Kim, Marian en Robert) de zaak draaiende te houden. Alle
vrijwilligers hadden wel een korte of langere periode even tijd voor zichzelf nodig om diverse
redenen. Verder was het onduidelijk of Hans nog de ondersteuning zou blijven doen na zijn
pensioen, en droeg Herman Polman de zaken als leidinggevende over aan Dick van den
Heuvel.
Al eerder hebben we in de afgelopen jaren in onze jaarverslagen aangegeven dat de projecten
meer zijn dan een winkeltje waar je een rol drop of pakje sigaretten of shag kan kopen. Nu de
Nijmeegsebaan onderhevig is aan grote veranderingen, een deel van de cliënten mogelijk gaat
verhuizen naar Wolfheze of andere locaties en veel vertrouwde personeelsleden vertrokken,
waren de projecten meer dan alleen een ontmoetingsplek of winkel. Veel cliënten uit
voornamelijk de langdurende zorg deelden met de vrijwilligers en ondersteuner hun
onzekerheden, boosheid en hun mogelijke verhuisplannen. Het luisterend oor van ons en/of de
kop koffie toverde soms weer een glimlach op de gezichten van de cliënten als ze met de
boodschappen weer vertrokken.
Er werden afgelopen jaar veel ideeën uitgewisseld hoe de projecten verder vorm konden
worden gegeven in de veranderde wereld van de Nijmeegsebaan, zonder dat deze concreet
werden gemaakt.

‘Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen’ werd het thema van de week van de
psychiatrie. Zoals ieder jaar werd iedereen uitgenodigd om op de koffie te komen bij de
Cliëntenraad. Vrijwilligers, leden Cliëntenraad, leden commissie praktijk en ondersteuners
schonken bij de projecten de koffie van harte uit voor de bezoekers, vergezeld met een lekker
stukje vlaai.
In maart werd tevens de boekenmarkt georganiseerd door leden van de commissie praktijk in
samenwerking met de vrijwilligers van de projecten. De nodige boeken wisselden van lezer of
lezeres.
Afgelopen jaar werden er ook door personeelsleden veel boeken geschonken aan de projecten,
waarvoor dank. Dus aan boeken geen gebrek.
De vrijwilligers waren actief betrokken bij het jaarlijkse optreden van de basisschool Klein
Heyendaal op MMK.
Ook verleenden de projecten -zoals afgelopen jaren- een financiële bijdrage aan de
bioscoopbonnen voor cliënten om tegen een gereduceerd tarief naar de film te gaan in
Nijmegen.
Met allerlei noodgrepen en creatieve oplossingen hebben we de projecten het afgelopen jaar
draaiende kunnen houden, met dank ook aan de mensen van het magazijn voor alle
bestellingen en de problemen daarmee, André van het kasuurtje die steeds op voortreffelijk
wijze zorgde dat er voldoende geld in kas was om de kassa mee te vullen en over de schouder
meekeek naar de afrekeningen. Gonny Schleedoorn (financiën) om na drie maanden steeds de
winkelbalans op te maken, de servicegerichte houding van medewerkers van het restaurant
naar de vrijwilligers toe. Maar evenzo de mensen van de receptie en inkoop om met hand- en
spandiensten de vrijwilligers bij te staan, waar nodig.
Een nieuwe touchscreen is er helaas niet meer gekomen, nadat die door veel verkeerd gebruik
niet meer te repareren was en door alle onzekerheden voor de nabije toekomst ook niet meer
werd vervangen.
De projecten waren ook een ontmoetingsplek voor de gastvrouwen van de afdelingen, die er
hun boodschappen kwamen doen voor of met de cliënten, personeelsleden die afscheid namen,
een boek kwamen kopen of een praatje kwamen maken. Maar evenzozeer waren de projecten
ook belangrijk voor Stefien en Jan van de dienst geestelijke verzorging, die vaak een praatje
maakten met cliënten en vrijwilligers.
Met de leden van de Cliëntenraad, commissies, PVP en ondersteuners sloten de vrijwilligers het
jaar af bij Meneer Vos (Pluryn) voor een heerlijke lunch. Ze ontvingen ook nog het jaarlijkse
kerstpakket van de organisatie.
Als er al een stip op de horizon bestaat, dan zou de wens van cliënten
en ervaringsdeskundigheid van de vrijwilligers met stip op één moeten staan.

Gezocht: nieuwe Cliëntenraadsleden!
De Cliëntenraad zoekt.....jouw ervaring,jouw mening en jouw stem......want de
Cliëntenraad spreekt mee........

Wij zijn een enthousiaste groep (ex)cliënten bij Pro Persona locatie Nijmegen.
Wij maken ons sterk voor de belangen van cliënten van alle doelgroepen (ambulant of
klinisch) in Nijmegen.
De Cliëntenraad heeft medezeggenschap in beslissingen van de Raad van Bestuur en
de directies. We komen iedere dinsdagochtend bij elkaar om diverse zaken te
bespreken: van nieuwbouwplan tot medicijnbeleid, van voeding en huisvesting tot de
kwaliteit van de verschillende zorgprogramma’s.Vertegenwoordigers van Pro Persona,
zoals Raad van Bestuur en zorgmanagers, nemen regelmatig deel aan onze
vergadering.
De Cliëntenraad wordt geadviseerd door de Commissie Praktijk en de Commissie
Beleid. De Commissie Praktijk richt zich op praktjsche zaken. Een voorbeeld zijn de
huiskamerbezoeken op alle afdelingen om voorlichting te geven aan cliënten en de
cliënten te raadplegen over wat er speelt op de afdeling. De Commisssie Beleid houdt
zich bezig met beleidsstukken en notities en geeft hierover advies. Voorbeelden zijn het
klachtenregelement, rookbeleid, wijziging organisatiestructuur, aanstelling
hoofdzorgprogramma en de inhoud van zorgprogramma’s.
Jij kunt participeren in een van deze Commissies.

Jouw ervaring, jouw inbreng en jouw stem heeft de Cliëntenraad hard nodig om
de belangen van de cliënten te blijven behartigen. Wij werken in een positieve,
betrokken sfeer en in een leerzame werkomgeving. Voor sommigen kan het
deelnemen aan de activiteiten van de Cliëntenraad van positieve betekenis zijn
bij herstel.

Bel of mail voor een informatief gesprek met onze voorzitter Angeline:
024-3283332
clientenraad.nijmegen@propersona.nl

Ten slotte ……

De Cliëntenraad Nijmegen behartigt de belangen van cliënten sinds 1989. In dit
jaarverslag hebben we een beeld geschetst van ons werk over 2016. Met raad en daad
staan wij klaar voor uw belangen!

Voor meer informatie neem dan contact met ons op:
Cliëntenraad Nijmegen Propersona –Nijmeegsebaan 61-Hoofdgebouw Sterrenberg-6525 DXNijmegen
Telefoonnummer : 024-3283332
Email: clientenraad.nijmegen@propersona.nl

