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Woon je zelfstandig of binnen 
je gezin en heb je daarbij onder-
steuning nodig? Dan kun je 
 gebruik maken van de ambulante 
hulpverlening van Pluryn. De 
ambulante teams ondersteunen 
volwassenen, kinderen en jongeren 
in Gelderland, Noordoost-Brabant 
en Noord-Limburg. Ondersteuning 
thuis is er voor mensen met een 
lichamelijke en/of verstandelijke 
beperking, autisme en niet- 
aangeboren hersenletsel (NAH).

Met ambulante ondersteuning kunnen 

mensen met een beperking, autisme  

of hersenletsel gewoon thuis wonen.  

Lees erover in deze folder.

We bieden de informatie ook als 

gesproken folder aan. Download 

de Layar app op je smartphone of 

tablet. Scan deze pagina met de 

Layar app en bekijk de gesproken 

folder als film. Of bekijk de film op 

www.pluryn.nl bij ‘films en folders’.



Altijd passend
Je krijgt altijd de ondersteuning die je nodig hebt.  

Soms tijdelijk, soms voor lange tijd. Het doel is dat je 

zo zelfstandig mogelijk kunt wonen. En dat kinderen bij 

hun ouders kunnen blijven. (Jong)volwassenen met een 

licht verstandelijke beperking hebben andere hulpvragen 

dan mensen met een lichamelijke beperking, autisme  

of NAH. Kinderen hebben een andere zorgvraag dan  

volwassenen. De ambulante teams zijn gespecialiseerd 

en kunnen veel verschillende diensten leveren.





Professioneel
De ondersteuning gebeurt natuurlijk in 

overleg met jou. Want iedereen is anders. 

Voor de één is een wekelijks bezoek 

voldoende, de ander heeft dagelijks 

bezoekjes nodig. Soms hebben mensen 

tijdelijk wat hulp nodig. Bijvoorbeeld een 

training om zelfstandiger te worden. Of 

hulp om het leven weer op de rails te 

krijgen na een ingrijpende gebeurtenis. 

Voor al deze ondersteuning staat een 

team van professionele begeleiders klaar. 

Bij bijzondere vragen schakelt Pluryn 

andere organisaties uit de regio in.





Een kind met een licht verstandelijke 

beperking en gedragsproblemen kan voor 

grote spanningen zorgen in het gezin. 

Intensieve Orthopedagogische Gezins-

behandeling (IOG LVB) of Gezins- en 

Woonbegeleiding kunnen dan uitkomst 

bieden. Zo kan het kind thuis blijven 

wonen. IOG LVB en Gezinsbegeleiding  

zijn er voor kinderen tussen de 0 en 18 

jaar. Ook naschoolse dagbehandeling  

kan uitkomst bieden.

Hoe ziet de behandeling eruit?
De begeleider bezoekt een gezin een 

paar keer en kijkt waaraan kind en 

ouders kunnen werken. Daarna stellen 

begeleider en ouders samen verbeter-

punten op. Het gaat er vooral om dat 

ouders en kind anders met elkaar leren 

omgaan. Leren rekening houden met 

mogelijkheden en beperkingen, maar 

ook duidelijkheid bieden en consequent 

zijn. De behandeling duurt 6 tot 9 

maanden. Als dat nodig is, geeft Pluryn 

advies voor vervolghulp. Naschoolse 

dagbehandeling werkt in groepen. 

Kinderen van 6 tot 18 kunnen er na 

schooltijd naartoe. De kinderen leren 

nieuwe vaardigheden aan zoals woede-

beheersing en omgaan met anderen.

Voor kinderen met een 
(licht) verstandelijke beperking



Als je zelfstandig woont, moet je veel 

regelen. Pluryn helpt daarbij. Pluryn  

kan bijvoorbeeld ondersteunen bij:

•  het aanbrengen van structuur in  

het huishouden; 

•  het beheer van financiën of het  

verwerken van post; 

•  contacten met maatschappelijke en 

sociale instanties zoals de woning-

bouwvereniging of het UWV; 

•  het zoeken en behouden van werk; 

•  training naar zelfstandig wonen; 

•  het vergroten van vaardigheden; 

• hulp op sociaal en emotioneel gebied. 

Huishoudelijke ondersteuning
Woon je als (jong) volwassene met een 

(licht) verstandelijke beperking zelfstandig? 

Dan kun je tijdelijke ondersteuning 

krijgen bij het huishouden. Je leert de 

vaardigheden die je nodig hebt. Heb je 

langer hulp nodig? Dan kunnen we je  

helpen bij een aanvraag.

Bereikbaarheidsdienst
Tijdens werkdagen en gedurende het 

hele weekend is er voor noodsituaties 

altijd iemand telefonisch bereikbaar. 

Deze dienst is er voor mensen met  

een verstandelijke beperking en een 

passende indicatie.

Voor (jong)volwassenen met een 
(licht) verstandelijke beperking



Veel mensen met een lichamelijke beper-

king, niet-aangeboren hersenletsel (NAH) 

of autisme wonen zelfstandig: alleen, bij 

hun ouders of met een partner. Pluryn 

geeft dan ondersteuning thuis. Begeleiders 

komen op afspraak langs. Het aantal uren 

staat in de indicatie.

Over de inhoud van de ondersteuning 

maakt Pluryn van tevoren afspraken.  

Je leert bijvoorbeeld praktische vaardig-

heden, structuur in de dag aanbrengen, 

problemen oplossen, contacten leggen 

en omgaan met geld.

Speciaal programma voor NAH
Niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

ontstaat door ziekte of ongeval. NAH 

heeft enorme gevolgen. Voor de getroffen 

persoon zelf, maar ook voor de mensen 

om hem of haar heen. Door NAH is 

zelfstandig thuis wonen niet meer zo 

makkelijk als vroeger. 

De ambulante ondersteuning van Pluryn 

helpt je hierbij. We hebben een programma 

dat speciaal gericht is op mensen met NAH.

Voor mensen met een lichamelijke 
beperking, autisme of NAH

Hersenz
Mensen met NAH kunnen bij Pluryn 

terecht voor de mogelijkheden van 

Hersenz. Dat is een behandeltraject 

voor mensen met NAH die na zieken-

huisopname en revalidatie thuis hun 

leven weer willen oppakken en daarbij 

intensieve ondersteuning kunnen 

gebruiken. Meer informatie staat op 

www.hersenz.nl.

Gezinsbehandeling voor  
kinderen met NAH
Bij kinderen met NAH wil iedereen 

eigenlijk dat ze gewoon thuis blijven 

wonen. Om kind en ouders daarbij te 

helpen, kan Pluryn voor Intensieve 

Orthopedagogische Gezinsbehandeling 

(IOG NAH) zorgen. Dat is hulpverlening 

voor gezinnen met kinderen die (gedrags)-

problemen hebben door NAH. Door IOG 

leren kind en ouders beter met elkaar  

om te gaan.



Quli maakt het leven gemakkelijker
Je ziet je ambulant begeleider regelmatig. 

Daarnaast kun je ook het online  

zorgplatform Quli voor ondersteuning 

gebruiken. Met Quli kun je chatten, 

mailen of beeldbellen met vrienden, 

familie, begeleiders en andere zorg- 

verleners. In de appstore van Quli staan 

allerlei zelfhulp apps. Hiermee kun je 

bijvoorbeeld taken voor jezelf aanmaken. 

Een online coach helpt bij het uitvoeren 

van taken. Quli is veilig en gratis. Als 

gebruiker bepaal je zelf wie mag kijken  

in jouw Quli-omgeving. Kijk voor meer 

informatie op www.quli.nl.

Beschikking
Wil je gebruik maken van ambulante 

ondersteuning door Pluryn? Dan heb je 

een geldige beschikking nodig. De 

gemeente geeft deze af. Ons klanten-

bureau kan je hierover verder informeren.

Hulp bij omgaan met geld
Als je zelfstandig woont, krijg je ook te 

maken met geldzaken. SBB Zorginstellingen 

neemt je veel zorgen uit handen. Deze 

onafhankelijke organisatie betaalt je 

vaste maandelijkse lasten en je krijgt zelf 

steeds een vast bedrag om van te leven. 

Wat doet SBB Zorginstellingen verder?

•  je administratie

•  belastingformulieren invullen

•  uitkeringen aanvragen

•  contacten met banken onderhouden

Meer weten? Bel of mail 088 - 754 10 50 / 

info@SBBzorg.nl. Of kijk op www.SBBzorg.nl



Iedereen woont het liefste thuis.
Woon je zelfstandig? 
En heb je daarbij ondersteuning nodig? 
Je kunt dan ‘ambulante’ hulp krijgen. 
Ondersteuning thuis is er voor mensen met een beperking.
En ook voor mensen met autisme of hersenletsel.
Je krijgt de hulp die bij je past.
Soms is dat heel praktisch:
Bijvoorbeeld omgaan met geld.
Of je leert omgaan met je boosheid.
En hoe je beter met andere mensen omgaat.

Voor kinderen en jongeren is er behandeling.
Behandeling in het gezin of na schooltijd.

Samengevat



Informatie en advies
Voor meer informatie of aanmelding kun je 

terecht bij het klantenbureau van Pluryn:

	
	088	-	779	50	00

 klantenbureau@pluryn.nl

 www.pluryn.nl
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Sterker in de samenleving
Een mens kijkt van nature graag vooruit, maakt plannen, heeft dromen. Goed wonen, 

een vak leren en werken. Dat wil toch iedereen? Ook bij complexe problematiek in 

gehandicaptenzorg of jeugdzorg. Iedereen doet immers mee! De kracht komt uit de 

mensen zelf. Pluryn ondersteunt hen daarbij.


