KWALITEIT

Onafhankelijkheid is belangrijk voor de kwalite
door Floor van Kraaij

Kwaliteit van bestaan is belangrijk. Het gaat erover dat cliënten zo prettig
mogelijk hun leven kunnen leiden. Dit met hulp van de organisatie waar
zij wonen, werken of begeleiding krijgen. De cliëntenraad kan hierover
meedenken en adviseren. Maar hoe doe je dat?
Onlangs kwam de centrale
cliëntenraad van Pameijer bij elkaar
om te praten over het onderwerp
kwaliteit van bestaan. Het LSR
begeleidde de bijeenkomst. Om goed
over kwaliteit van bestaan te praten,
heeft het LSR hulpmiddelen gemaakt.
• Een filmpje waarin wordt verteld
wat onderwerpen kunnen zijn waar
de raad over kan praten.
• Een placemat waarop verschillende
onderwerpen staan die de raad kan
invullen.
• Een hulpkaart met een stappenplan
hoe de raad advies kan geven.

Aan de slag
Eerst bekeek de raad het filmpje over
kwaliteit van bestaan. Dat gaat over
onderwerpen die belangrijk zijn voor
cliënten. Bijvoorbeeld over contact
hebben met andere mensen, over
lichaamsbeweging, over wat prettige
begeleiding is en hoe je zelf keuzes
kunt maken.
De vraag aan de raad was welke
onderwerpen zij belangrijk vinden. De
raad heeft op de placemats ingevuld
wat er gebeurt binnen Pameijer op het
gebied van kwaliteit van bestaan.
De raad kon zo goed zien dat
Pameijer al veel doet voor cliënten.

eit van bestaan

Dat is mooi. De raad vulde ook in wat
zij zelf doen. Dat was meteen een
evaluatie voor de raad. Is de raad wel
overal betrokken? Dit bleek het geval
en daar is de raad erg blij mee.
Onderwerpen kiezen
Met elkaar heeft de raad gekozen
welk onderwerp het eerst opgepakt
moet worden. Dat ging op een leuke
manier. Iedereen moest gaan staan
bij het onderwerp dat hij of zij het
belangrijkste vond. Waar gaat de raad
dan mee aan de slag? De raad koos
voor 5 onderwerpen:
• Onafhankelijkheid en eigen regie
• Samen een stem: stimuleren van
lokale medezeggenschap
• Stages voor cliënten (bijvoorbeeld
prokkel-stages)
• Samenspel begeleider en arrangeur
(die cursussen voor je kan regelen)
• Seksualiteit bespreekbaar maken
Evaluatie en werkplan
De raad had al een werkplan voor
2018 gemaakt. Sommige
onderwerpen staan daar al in. Een
aantal nog niet, zoals seksualiteit
bespreekbaar maken. De raad gaat
die toevoegen aan zijn werkplan.

De raad besluit dat het onderwerp
onafhankelijkheid het belangrijkst is.
Zo belangrijk dat de raad een
werkafspraak heeft gemaakt: Bij ieder
advies stelt de raad de vraag: helpt dit
advies om de cliënt onafhankelijk te
maken? Of juist niet? Dit gaat helpen
om goede adviezen te geven aan de
bestuurder.

Meer weten?
Ook een bijeenkomst met het LSR?
Neem contact op met Annemarie
van Dijk.
Meer weten over Kwaliteit van
Bestaan? Kijk op:
www.hetlsr.nl/projecten.
Of bekijk het filmpje op
www.youtube.com/hetlsr

