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SCOREN IN 

MEERDERE DOELEN

Sport en spel krijgt bij Pluryn veel aandacht. Denk aan 
activiteiten als Equipe Mont Ventoux en de deelname  
aan de Special Olympics. Rob de Jong, voorzitter Raad  
van Bestuur, legt uit waarom.

Pluryn vindt het belangrijk dat mensen sporten. Waarom?
Door te sporten voel je je beter. Dat geldt voor iedereen, dus ook 

voor mensen met een beperking of gedragsproblematiek. Je bent 

met andere dingen bezig dan je werk of school en krijgt aandacht 

voor een gezonde leefstijl: goede voeding en stoppen met roken.  

Je ervaart groei in je prestaties, leert omgaan met tegenslag, maar 

kunt ook genieten van prestaties. Je deelt vreugde en verlies met 

elkaar. En het is voor je sociale netwerk van ongelooflijk belang. 

Sport is een heel goed integratiemiddel. Tot slot gaat het natuurlijk 

ook gewoon om plezier maken, om spelvreugde.

Het liefst in de samenleving natuurlijk.
Het is een grote uitdaging om cliënten zo veel mogelijk aan 

reguliere sport activiteiten te laten deelnemen. We kijken eerst in  

de eigen woonplaats of er mogelijkheden zijn. Daarbij volstaan  

we niet met een telefoontje. Gelukkig is er veel veranderd. 15 jaar 

geleden waren er nog speciale coördinatoren die probeerden om 

voor mensen met een beperking een plek bij een reguliere sport-

club te vinden. Nu staan de meeste clubs ervoor open. 

Moet dat uit het normale zorgbudget betaald worden?
Nee, dat hoeft wat mij betreft niet. Cliënten mogen best een eigen 

bijdrage leveren. Het is een normaal verschijnsel dat je - net als 

iedereen - even moet puzzelen om de contributie voor een vereniging 

betaald te krijgen. Dat iemand daarin een eigen verantwoordelijk-

heid heeft, motiveert bovendien om te blijven sporten. Wij moeten 

vooral faciliteren. Niet alle sporten en bezigheden hoeven overigens 

per se in verenigingsverband plaats te vinden. Vaak is bijvoorbeeld 

fietsen, hardlopen of voetballen ook onderdeel van het reguliere 

programma van de afdelingen Vrije Tijd en Recreatie op de terrein-

locaties.

Kun je wat aansprekende sportinitiatieven  
van Pluryn opnoemen?
We organiseren activiteiten met veel betrokkenheid van buiten, 

zoals vrijwilligers en bedrijven. Equipe Mont Ventoux is een mooi 

voorbeeld. De film die op www.pluryn.nl te zien is, moet iedereen 

gezien hebben. Op het terrein van Werkenrode Jeugd in Groesbeek 

is het CP-voetbalveld aangelegd. En we voelen ons betrokken bij  

de Special Olympics. We motiveren mensen om eraan mee te doen. 

Een beperking hoeft een fysieke topprestatie niet in de weg te staan.

Wat zijn de ambities van  
Pluryn op sportgebied?
Onze ambitie is om nog meer 

sportactiviteiten met behulp van 

vrijwilligers te realiseren. Ook in het 

weekeinde. Daarbij moeten we nog 

beter luisteren naar wat mensen 

willen en daarvoor zorgen. 

SAMENGEVAT

Rob de Jong is de hoogste baas bij Pluryn.

Hij vindt sporten heel erg belangrijk:

“Het is gezond en leuk.

Je geniet van je succes.

En je ontmoet veel mensen.

Pluryn heeft zelf sportclubs.

Je kunt ook sporten in gewone clubs.”

Wat zijn mooie voorbeelden bij Pluryn?

Rob: “Het beklimmen van de Mont Ventoux.

Het CP-voetbal veld in Groesbeek.

En de Special Olympics.

We zoeken nog meer vrijwilligers.

Die helpen met sport activiteiten.

Je kunt dan ook in het weekend sporten.”
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Met Kemnade in Groesbeek, Het Hietveld in  
Beekbergen en De Overkant in Wapenveld heeft Pluryn 

drie woonlocaties voor volwassenen met een licht 
verstandelijke beperking en ernstige gedrags-

problematiek (VG7). We spreken over ‘de zwaarste 
doelgroep’ en ‘mensen met een complexe zorgvraag’. 
Maar wat houdt dat  precies in en wat kan Pluryn voor 

ze betekenen? Margot Gelsing, GZ-psycholoog bij 
Pluryn, geeft tekst en uitleg aan de hand van een 

aantal steekwoorden.

Aan de slag in de werkplaats van locatie De Overkant: 
opmaat naar meer zelfstandigheid.

COMPLEXE 
ZORGVRAAG ,
 EENVOUDIG 
VERKLAARD

Complexe problematiek
“De ernstige gedragsproblematiek komt vaak voort uit de 

 combinatie van een verstandelijke beperking en een psychische 

stoornis. Traumatisering en verwaarlozing kunnen de problematiek 

mede veroorzaken. Het sociaal-emotionele niveau is bovendien 

vaak lager dan het cognitieve niveau. De mensen die bij ons 

wonen, hebben intensieve ondersteuning nodig op alle levens-

gebieden: wonen, werken, leren en vrije tijd. Veel problematiek is 

chronisch. Verbeteren van de kwaliteit van bestaan is het belang-

rijkste doel.”

Agressie
“Kenmerkend voor de doelgroep is dat mensen snel reageren op 

prikkels van buitenaf en onvoorspelbaarheid van hun omgeving. 

De oplopende spanning uit zich bij een aantal in agressie. Die 

richt zich op spullen of mensen. Anderen hebben meer naar 

binnen gekeerd gedrag, dat zich kan uiten in bijvoorbeeld 

zelfbeschadiging. We maken signaleringsplannen waarin staat hoe 

iemand reageert bij oplopende spanning en wat je als begeleider 

dan kunt doen. Door een cliënt te ‘leren lezen’ kun je veel 

voorkomen. Het vraagt alertheid van medewerkers en het staat  

of valt met de relatie die ze hebben met de cliënt.”

Middelengebruik 
“Veel mensen uit de doelgroep zijn verslavingsgevoelig. Een 

aantal gebruikt alcohol of drugs als zelfmedicatie. Het komt op 

alle locaties voor. Per individu kijken we naar oorzaken van de  

verslaving en naar mogelijkheden om tot behandeling te komen. 

Het gaat er ons om het gebruik te stoppen of te reguleren.  

Als verslaving de overhand krijgt, zal de cliënt overgaan naar 

verslavingszorg. Soms gaan cliënten tijdelijk naar verslavingszorg 

om een detox te doen. Dealen is absoluut niet toegestaan.”

Herkomst
“Mensen komen bij ons als ze toe zijn aan een volgende stap. 

Vaak hebben ze een behandeling in een BORG-instelling, psychia-

trische kliniek of bij justitie (TBS) achter de rug. Anderen komen 

uit een lichtere vorm van zorg, die niet toereikend is gebleken. 

Soms wonen mensen nog thuis bij hun ouders, hebben ze een 

gezin. Of ze wonen zelfstandig en loopt het daar helemaal mis. 

Daarnaast is er een groep jongeren die doorstroomt vanuit een 

jeugdvoorziening (orthopedagogisch behandelcentrum) naar de 

volwassenenzorg.”

Passende plek
“Aanmeldingen bespreken we in de centrale plaatsingscommissie. 

Vertegenwoordigers van Het Hietveld, Kemnade en De Overkant 

kijken, in nauwe samenwerking ook met Groesbeekse Tehuizen, 

welke plek het meest passend is. De leden komen elke week bij 

elkaar. De commissie signaleert ook hiaten in het aanbod. Als blijkt 

dat er toenemende vraag is naar een bepaalde vorm van zorg, 

moeten we wellicht iets creëren. Hoe complex de situatie van 

mensen ook is, Pluryn zegt geen ‘nee’ aan de voordeur. De kunst  

is heel individueel te kijken naar wat iemand nodig heeft en 

vervolgens te zoeken naar de best passende groep en behandeling.” 

Cliëntprogramma’s
“We zijn bezig met het opstellen van nieuwe cliëntprogramma’s. 

Hierin staat op welke doelgroep we ons richten, wat mensen nodig 

hebben en hoe we dat organiseren. Cliëntprogramma’s vormen de 

basis van alles wat we doen. Maar we gaan er wel flexibel mee om. 

We kijken per individu wat er extra of anders moet. Binnen het 

VG7-cluster bevinden zich grote verschillen in de ondersteunings-

vraag. In de nieuwe cliëntprogramma’s gaan we in intensiteit 

variëren, waardoor we beter kunnen specialiseren en clusteren. 

We kijken zowel naar de beste match als naar welke behandel-

methodes en zorgintensiteit we per cliënt inzetten.” 

54



VERSCHIL 
IN LOCATIES
De VG7-locaties Kemnade en Het Hietveld hebben zowel terrein-

woningen als buiten huizen. Kemnade biedt het meeste beslotenheid, 

onder andere doordat er een hek rond het terrein staat. Er wonen 

veel cliënten met een  justitieachtergrond. Het Hietveld heeft een 

geheel open terrein waar in de terreinwoningen zelf een mate van 

beslotenheid kan worden geboden. De achtergrond van cliënten is 

 gevarieerd. De Overkant in Wapenveld biedt zorg aan twee specifieke 

groepen. Eén groep voor cliënten van hoger niveau en meer 

anti-sociaal gedrag. De mensen in de andere groep hebben een 

redelijk laag niveau en kampen met middelen problematiek. 

SBB ZORG- 
INSTELLING OP 
EIGEN BENEN
Stichting Beheer Bewonersgelden (SBB) die de 

gelden beheert van cliënten die dat zelf niet 

kunnen of willen, is verzelfstandigd. De nieuwe 

naam is SBB Zorginstellingen. De organisatie 

werkt nu ook voor cliënten van andere zorg-

instellingen. SBB Zorginstellingen nam de 

budgetbeheeractiviteiten van Bronn over. 

De overname betrof zowel de activiteiten als

de mede werkers. Door de kennis en kunde te 

bundelen, wil SBB Zorginstellingen de dienst-

verlening en kwaliteit van het werk verder 

verbeteren. Het nieuwe hoofdkantoor is gevestigd 

aan de Stiemensweg 16 in Gennep. 

Kijk voor meer informatie op de website 

www.SBBzorg.nl

SAMENWERKINGSVERBAND 
DE PRAKTIJK BEKRACHTIGD
De Praktijk Nijmegen startte in 2013 met de zorg voor 

één persoon. Nu, twee jaar later, zijn er 135 mensen 

(tijdelijk) ‘in zorg’ bij het samenwerkingsverband, dat 

de kernexpertises van verschillende zorgaanbieders 

bij elkaar brengt. Op donderdag 17 september 

bekrachtigden Pluryn, Dichterbij en Driestroom de 

samenwerking officieel. 

 

“Een formaliteit, maar wel een mooi moment om  

te kijken waar we staan”, vertelt Ieneke Rombouts, 

projectleider van De Praktijk. “De manier waarop  

De Praktijk zorg biedt, slaat erg aan. We bieden 

mensen met een beperking kortdurende diagnostiek 

of behandeling aan huis. We brengen zorg op maat 

dichtbij, waardoor de cliënten in hun eigen omgeving 

kunnen blijven wonen. Dit sluit aan bij de transitie.” 

Inmiddels zijn er al concrete plannen om het concept 

van De Praktijk uit te rollen in meerdere regio’s. Op  

de foto tekenen Frank Holtman (Dichterbij), Monique 

Kavelaars (Pluryn) en Wim Muilenburg (Driestroom) 

de samenwerkingsovereenkomst. 

 

Meer informatie: www.depraktijknijmegen.nl

NIEUW: INDIVIDUEEL  
WONEN VOOR MENSEN  
MET COMPLEXE ZORGVRAAG
Aan de rand van het dorp Beekbergen bouwt Pluryn 16 appartementen voor 

mensen met een licht verstandelijke beperking en bijkomende psychische en/of 

gedragsproblematiek (VG6/VG7). De appartementen zijn bedoeld voor mensen die 

langdurig zorg nodig hebben. Denk hierbij aan mannen of vrouwen die bij familie 

of in een groep wonen, maar zich waarschijnlijk beter zullen voelen in een eigen 

woning, waar begeleiding altijd in de buurt is. 

De bewoners wonen individueel en krijgen ondersteuning, bijvoorbeeld bij de 

dagelijkse routine en de omgang met anderen en zichzelf. Oplevering van de 

nieuwbouw in Beekbergen staat gepland voor september 2016. Tot die tijd kunnen 

mensen terecht in appartementen van Pluryn aan de Nobelstraat in Apeldoorn.

Behandeling
“ZZP7 bevat een behandelcomponent, maar we zijn geen SGLVG-

behandelcentrum. Er is echter bij ons wel diagnostisch onderzoek 

mogelijk en we bieden cognitieve gedragstherapie, traumatherapie 

en vaktherapieën zoals psychomotorische therapie. Gedragsweten-

schappers zijn de regiebehandelaars. Zij zijn de spin in het web en 

werken  multi disciplinair samen met de psychiater, artsen en andere 

disciplines waar nodig. Nieuw is dat we samenwerken met een 

BORG-instelling om meer behandeling aan te kunnen bieden dan 

mogelijk is binnen het WLZ-budget, in het kader van Stapelzorg.” 

Ontwikkelmogelijkheden
“Er zijn veel cliënten die een ontwikkeling richting een lichtere 

vorm van zorg doormaken. Maar er zijn ook mensen die langere 

tijd intensieve zorg nodig houden. We doen veel via onze interne 

keten: van een terreingroep, naar een buitenvoorziening en 

vervolgens ambulant. Bij forse problematiek is doorstromen lastig, 

denk aan forse agressie- of zedenproblematiek. Vaak is deze 

problematiek chronisch. Veiligheid voor de mensen zelf en hun 

omgeving staat dan voorop. Het is mogelijk dat mensen hun hele 

leven bij ons blijven wonen.”

Dagbesteding
“Zinvolle dagbesteding is heel belangrijk voor het verhogen van 

de kwaliteit van leven en het ervaren van structuur. Voor sommigen 

is dagbesteding in huis het maximaal haalbare. Waar mogelijk 

zoeken we echter een activiteit of vrijwilligerswerk buiten de deur. 

Betaald werk is bijna nooit aan de orde. Toch hebben we mooie 

resultaten bereikt. Even belangrijk is structurering van vrije tijd. 

Zeker voor de jonge doelgroep. Vrijetijdsactiviteiten doen we 

zoveel mogelijk in de maatschappij. Sport en fitness kan in het 

dorp. Gaat dat niet, dan organiseren we het zelf.”

SAMENGEVAT

Pluryn heeft locaties voor volwassenen:

Kemnade, Het Hietveld en De Overkant.

Margot Gelsing is gedrags-deskundige.

Zij vertelt over de mensen die er wonen:

“Zij hebben vaak meer grote problemen tegelijk.

Sommigen worden snel heel boos.

Anderen doen zichzelf iets aan.

Velen gebruiken te veel drank en drugs.

Er wonen ook mensen met een straf.” 

“Pluryn zorgt voor behandeling en werk.

Sommige mensen gaan meer zelfstandig wonen.

Anderen blijven beschermd wonen.

Dagbesteding en sport zijn dan belangrijk.

Iedereen krijgt de zorg die nodig is.”
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“HIER WORDT LETTERLIJK VOOR  ME GEKNOKT ”

Dennis (19)
Angeliek (31)

Michel (30)

Jeffry (25)

Een vervolgstap zetten. Dat is het doel van de 84 (jong)volwassenen die wonen bij Pluryn, locatie Kemnade 
in Groesbeek. Allen hebben een licht verstandelijke beperking en  ernstige gedragsproblemen. Vaak is 
Pluryn niet de eerste zorg instelling die ze van binnen hebben gezien. Nu willen ze nog maar één ding: 
vooruit kijken, bouwen aan een toekomst. Dat is precies wat Angeliek, Dennis, Jeffry en Michel deden en 
doen. Ze vertellen over hun verleden, over vallen en over vooruitgang. “Van 73 keer per maand in de isoleercel,  
ging ik naar nul keer nu.”

 Toen ik 16 was waren ze er ineens. Of nou ja, 

ineens… Ik denk dat ik de stemmen in mijn hoofd al wel 

langer had, maar dat ik niet naar ze luisterde. Ik woonde 

thuis, had een diploma houtbewerking en werkte bij een 

kozijnfabriek… Een vrij normaal leven dus.

De stemmen werden dominanter en dominanter. Ik móest 

op een gegeven moment wel naar ze luisteren. Ik heb 

schizofrenie en in slechte buien lieten de stemmen me 

verkeerde dingen doen. Ik deed mezelf heel veel pijn,  

was echt een gevaar voor mezelf.

Sinds m’n 22e heb ik in zeven instellingen gewoond. Overal 

zeiden ze: “Sorry, we kunnen je nu niet verder helpen.” Kon 

ik weer verhuizen. Twee jaar geleden kwam ik bij Pluryn 

terecht. Eigenlijk gaat het sindsdien beter en beter. Bij andere 

instellingen was het motto: medicijnen slikken en de tijd 

uitzitten. Bij Kemnade niet. Als er ook maar íets was, kon  

ik bij de begeleiding terecht. Ze deden aan dagafsluitingen,  

ik kreeg psychomotorische therapie.

Maar het belangrijkste: ze vonden goede dagbesteding 

voor mij. Lekker werken. Frambozen plukken bijvoorbeeld, 

of houtbewerking. Eindelijk had ik een uitzicht, als je 

begrijpt wat ik bedoel. Dat uitzicht is uitgekomen: ik ben 

pas verhuisd naar een appartement van Pluryn in Beek-

bergen. Werk heb ik al, bij een houtbedrijf. De stemmen 

zijn bijna weg, mijn leven is terug.

 

 Ik ben een echte Fries, houd van water en van 

vissen. Ja, kom niet aan Friesland, haha! Inmiddels ben  

ik er al een tijdje weg. In Friesland heb ik ook in een  

paar instellingen gezeten. In Sneek bijvoorbeeld, en in 

Korthemmen.

Toen ik 7 jaar was, ben ik uit huis geplaatst. In mijn 

kinderjaren heb ik veel meegemaakt: mishandeling, 

misbruik en verwaarlozing. Ik ben opgevoed in instellingen. 

Leerde daar pas hoe je contact maakt en hoe je met 

mensen omgaat. Dat ging niet altijd goed. Ik kan aardig 

agressief zijn, heb wel wat gedragsproblemen, ja.

Sinds maart woon ik bij Pluryn. Hier zijn ze meer van het 

belonen dan van het straffen. Dat werkt goed bij mij. Op 

dit moment ben ik bezig ‘nee’ te leren zeggen én accepte-

ren. Vroeger was vooral dat laatste moeilijk.  

Als iemand ‘nee’ tegen me zei, werd ik ontzettend boos.  

En agressief. Eén keer is er zelfs aangifte tegen me 

gedaan. Nu gaat het veel beter.

Als ik me nu bijvoorbeeld een maand lang goed gedraag 

– op tijd bij de dagbesteding kom, m’n kamer opruim, 

geen ruzie maak – word ik daarvoor beloond. Dan krijg  

ik toestemming een Play Station 3 te kopen bijvoorbeeld.  

Of laatst mocht ik gaan vissen met een vriend van een 

begeleider. Dat was zo vet! Mijn droom voor later? Een 

huisje aan het meer. En dan het liefst een Fries meer.

 In het begin ging mijn leven niet echt zoals het 

hoorde te gaan. Ik had problemen thuis en kwam in de 

criminaliteit terecht. Diefstallen, enzo. Op m’n 13e moest 

ik voor het eerst naar een jeugdgevangenis. En daarna  

nog een paar keer. Maar ach, ik heb het overleefd.

Nu woon ik hier alweer vijf jaar. Eerst op het terrein zelf en 

sinds een paar maanden op de buitenlocatie. Ik woon 

samen met andere jongeren onder begeleiding in een 

bungalow in het bos. Ik ben gek op de natuur en dan 

vooral op dieren. Ik heb ook drie konijnen: Snoopy, Pluisje 

en Witny. Zij zijn mijn alles. Ik houd meer van dieren dan 

van mensen. Dieren komen naar je toe als je het moeilijk 

hebt. Dat zien ze, voelen ze.

En dat terwijl ik moeite heb met het uiten van mijn 

gevoelens. Als ik boos ben, krop ik het op. Om dan ineens 

een woede-uitbarsting te hebben. Ik heb therapie gehad 

om daarmee om te gaan. Ook werd ik geholpen met 

omgaan met geld. Nu ben ik bezig zelf standig te worden: ik 

kook voor mezelf en werk bij een wijnboerderij en in de 

tuingroep op het terrein. Binnenkort hoop ik op mezelf te 

kunnen gaan wonen. Met m’n konijnen natuurlijk.

 Ik weet het moment nog goed, zo’n twee jaar 

geleden. Ik zat in de afzonderingsruimte en dacht: dit wil 

ik echt niet langer. Elke dag was toen een strijd. Letterlijk. 

Met mezelf, met mijn begeleiding en met andere bewoners. 

Ik had geen vrienden, geen toekomst. Het was tijd voor 

een grote ommekeer…

Mijn leven is eigenlijk constant een tocht geweest van 

instelling naar crisisopvang en weer terug. Drie jaar 

geleden volgde de 18e verhuizing. Naar Pluryn. Wat ik 

dacht? Nou, vooral: hoe lang kan ik ditmaal blijven? Een 

maand of zelfs een half jaar?

Jeroen werd mijn begeleider. Die man heeft echt letterlijk 

voor mij geknokt. Ik beet, schopte, sloeg hem. Elke dag. 

Maar anders dan al die andere begeleiders die ik in mijn 

leven heb gehad, bleef hij vertrouwen in mij houden. Ik 

volgde therapie op Kemnade, leerde omgaan met mezelf 

én met anderen. Van 73 keer per maand in de isoleercel, 

ging ik naar nul keer nu. Ik viel ook af: van 100 kilo naar 

70. Ik voel me goed nu, lekker in mijn vel. Laatst zei mijn 

nieuwe begeleider Judith dat ze trots op me was. Toen 

kreeg ik tranen in mijn ogen.

Binnenkort maak ik de stap naar een appartement van 

Pluryn in Groesbeek. Geen hekken om het terrein. En: een 

toekomst. Weet je? Stiekem ben ik ook wel trots op mezelf.



EINDELIJK 18! EN NU?

Als je 18 jaar wordt, ligt de wereld normaal gesproken aan je voeten. 

‘Hello world!’ Kansen en mogelijkheden te over. Maar niet voor mensen 

met een beperking. Zij vallen steeds vaker tussen wal en schip. Als gevolg 

van de nieuwe Jeugdwet, de WLZ en WMO zijn er sinds 1 januari 2015 

nieuwe schotten ontstaan voor jongeren met een lichte verstandelijke 

beperking, gedragsproblematiek of een psychische beperking, op het 

moment dat zij 18 jaar worden. Alleen voor mensen met zeer complexe 

problematiek is er nog 24-uurs ondersteuning mogelijk in de langdurende 

zorg. De lichte vormen van 24-uurs verblijf zijn verdwenen. Hiervoor is 

ambulante begeleiding, door de gemeente gefinancierd, in de plaats 

gekomen. Voor veel jongvolwassenen is dit, na intensieve behandeling  

en begeleiding, niet passend. Pluryn is specialist in het samen zetten  

van kleine stappen in het leven van mensen met een complexe zorgvraag. 

Die kleine stappen zijn niet altijd meer mogelijk. Het gebrek aan maatwerk 

zorgt voor nieuwe problemen voor 18-plussers, zoals schoolverlaten, 

werkloosheid, schulden, thuisloosheid en verslaving. Bovendien worden 

jongeren met zwaardere problematiek, als zij gevorderd zijn in hun 

behandeling, noodgedwongen vastgehouden omdat de lichtere vormen van 

zorg ontbreken en het in het kader van zorg en veiligheid onverantwoord 

is om hen alleen met ambulante zorg te begeleiden. Onnodig worden  

dure plekken bezet gehouden en de wachtlijst groeit. Deze weeffout in  

het zorgsysteem moet zo snel mogelijk gerepareerd worden. Ik pleit voor 

differentiatie in begeleid wonen voor 18-plussers, bijvoorbeeld door vijf 

modellen te onderscheiden, die zowel in mate van begeleiding als 

financiering van elkaar verschillen. Zorgkantoren, gemeenten en het  

Rijk moeten hier gezamenlijk hun schouders onder zetten. En dan lopen 

jongeren met een beperking die 18 jaar worden ook nog tegen problemen 

aan als het gaat om onderwijs en werk en inkomen. In een volgende editie 

van Sterk! wil ik daar apart aandacht aan besteden. Er is dus nog veel te 

doen op het gebied van maatwerk, integrale dienstverlening (zorg, 

onderwijs en arbeid) en participatie van mensen met een beperking.

Monique Kavelaars

Lid Raad van Bestuur Pluryn

Projectmanager Marcel van Schaik realiseerde vijf jaar geleden  

met hulp van zijn team razendsnel een woon- en werkplek voor 

VG7-cliënten met een ‘plusje’. “We zijn gestart met het idee: 

investeer en onderneem. We moesten wel. Mensen uit onze 

doelgroep konden eigenlijk nergens anders terecht. Kemnade was 

hun reddingsboei.” En die reddingsboei kwam letterlijk naar de 

mensen toe, vertelt Marcel. “De eerste periode zijn we het land 

ingegaan om live kennis te maken met potentiële cliënten. We 

wilden hun verhaal horen, dossiers alleen zeggen zo weinig.  

Dag en nacht waren we op pad.”

Lef tonen
Kemnade bouwde zo binnen een mum van tijd een goede naam op. 

Sinds anderhalf jaar staat manager Esther de Wilde aan het roer  

van de Groesbeekse Plurynlocatie. Waaraan is volgens haar het 

succes van Kemnade te danken?

“Het is vooral de manier waarop we naar cliënten kijken. We kijken 

naar de mens, niet naar de stoornis. Wat kan de persoon wel en  

wat niet? Wat is de ondersteuningsbehoefte? Vandaaruit leveren  

we maatwerk. En we tonen lef. We denken niet: deze cliënt heeft 

borderline of ASS, dus dit kan hij niet. We kijken goed naar wat hij 

leuk vindt en gedaan heeft en nemen daarbij gepaste risico’s.”

Het dagbestedingsprogramma is een belangrijke factor. Het is 

helemaal op het individu afgestemd. De een werkt 5 dagen in  

de week buiten de deur bij een maatschappelijke onderneming  

of regulier bedrijf. De ander negen dagdelen van anderhalf uur in  

de week met 1-op-1 begeleiding binnen de poort.

Vanaf dag één werken we volgens dezelfde 
uitgesproken visie. Dat is onze kracht. Waar-
om ik nog steeds fluitend naar mijn werk ga? 
De individuele successen die je boekt met 
cliënten, hoe klein ook, zijn onbetaalbaar.

Mark Grievink, clusterleider ‘Werk en Vrije Tijd’

Individuele successen
Waaraan kun je het succes van Kemnade afmeten? “Aan individuele 

successen”, legt Esther uit. “De uitstroom is daarbij minder relevant. 

We hebben een doelgroep die moeilijk verder te bemiddelen is. 

Niettemin zijn er mensen die doorstromen naar zelfstandig wonen. 

Maar er zijn ook mensen die in een zwaar isoleerprogramma 

hebben gezeten en nu zonder begeleiding bij een bedrijf in Nijmegen 

werken. Een ander kreeg altijd te horen dat hij gevaarlijk is en niets 

kan en die pakt nu weer een hobby op. Het verschilt dus per cliënt.” 

     Werkwoonvoorziening Kemnade staat na 5 jaar als een huis

“ WE KIJKEN NAAR DE MENS, 
NIET NAAR DE STOORNIS”

Op 1 september 2010 opende Pluryn werkwoonvoorziening Kemnade in 
Groesbeek, voor 24 jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking 
en een zeer complexe zorgvraag. Vijf jaar later biedt de locatie zorg aan bijna 
100 mensen. Met dank aan de prima faciliteiten, het betrokken, vakbekwame 
personeel en niet in de laatste plaats… de cliënten zelf. 

SAMENGEVAT

Kemnade is een locatie van Pluryn in Groesbeek.

Er wonen mensen met een licht verstandelijke 

beperking.

Ze hebben daarnaast probleem gedrag.

Kemnade bestaat nu 5 jaar.

Het begon met 24 bewoners.

Nu wonen er bijna 100.

Esther de Wilde is manager bij Kemnade.

Zij vertelt waarom Kemnade een succes is:

“Wij kijken wat mensen wel kunnen.

We zien de mens en niet de beperking.

Dag-besteding is heel belangrijk.”

Esther vertelt over mooie successen:

“Ik ken mensen met veel probleem gedrag.

Ze werken nu bij ‘gewone’ bedrijven.”
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In het indrukwekkende Haagse kantoor van het Ministerie van Veilig- 

  heid en Justitie neemt Goof van Gemert uitgebreid te tijd om STERK! 

te woord te staan. Hij is een overtuigd pleitbezorger van behandeling. 

“Nederland is heel groot in het persoonsgericht behandelen en 

begeleiden van (ex-) gedetineerden. Even ter verduidelijking: er zijn 

in Nederland ongeveer 35.000 gedetineerden. Daarnaast zijn er 

24.000 mensen die via de strafrechter enige vorm van behandeling 

of begeleiding krijgen. De kans op recidive, terugval in ongewenst 

gedrag, neemt hierdoor aanzienlijk af. Zo is de recidive bij tbs 

slechts 5%; bij ‘gewone’ gedetineerden is dat 60%!”

Aanslaan
Een persoonsgerichte aanpak is daarbij van groot belang. “Het wordt 

langzaam duidelijk dat 40% van de gedetineerden bestaat uit 

mensen met een verstandelijke beperking. Als je bij de behandeling 

geen rekening houdt met die beperking, dan zal die behandeling 

niet aanslaan.”

Om tegemoet te komen aan deze maatschappelijke vraag, begon 

Pluryn in Groesbeek met Kemnade, een locatie voor (jong)volwassenen 

met een licht verstandelijke beperking en sterke gedragsproblemen. 

Een deel van deze cliënten heeft een justitiële achtergrond. 

Inmiddels is de locatie De Overkant in Wapenveld daarbij gekomen. 

De keuze voor deze doelgroep is niet vanzelfsprekend, zo blijkt uit 

Van Gemerts woorden: “Weinig instellingen in de gehandicapten-

zorg zijn bereid mensen met een justitiële achtergrond op te 

nemen. Ik begrijp die aarzeling wel: de gehandicaptenzorg wil 

mensen ondersteunen bij wonen en participatie. Hun doel is  

niet om te voorkomen dat mensen recidiveren. Zo stond de 

geestelijke gezondheidszorg er aanvankelijk ook in: zij waren niet 

voor recidive vermindering maar voor behandelen van de stoornis. 

Maar dat is wat forensische zorg wel wil bereiken. Daarom vragen wij 

om bij iedere plaatsing met risicotaxatie te gaan werken.” 

Maatschappelijke rol
“De periode is te kort om iets te zeggen over de resultaten bij 

Pluryn. Het gaat maar om enkele volwassenen die sinds 2012  

zijn uitgestroomd. Over recidive kunnen we nog niets zeggen. Ik  

weet wel dat er geen recidive is geweest tijdens de behandeling.

Op basis waarvan maakt de Directie Forensische Zorg de  

keuze naar welke instelling iemand gaat? 

“Voorop staat natuurlijk wat de strafrechter heeft bepaald. We 

willen dat iemand de zorg ontvangt waar de rechter om vraagt. 

Pluryn benaderen wij voor volwassenen met een licht verstandelijke 

beperking en sterke gedragsstoornissen. De beperking is echter niet 

over als de strafrechtelijke titel afloopt. We zoeken daarom vooral 

partijen die continuïteit als hun maatschappelijke rol zien. Instellingen 

die ook woonbegeleiding en dagbesteding bieden.” 

Kan Pluryn uitbreiding van het aantal plaatsingen 

 via Justitie verwachten? 

“Het contract met Pluryn is al uitgebreid. De tbs is weliswaar aan 

het krimpen, maar veel mensen met een verstandelijke beperking 

en een strafrechtelijke achtergrond zullen de rest van hun leven 

begeleiding nodig hebben. 

Onder de personen die we bij Pluryn plaatsen, bevindt zich 

inderdaad een aantal tbs’ers. Ze hebben verlof zonder begeleiding 

en zijn al zover dat zij niet meer in de kliniek hoeven te wonen.  

Het risico is echt niet groot. Weet je: jaarlijks zijn er 70.000 verloven 

van tbs’ers. Daarvan komen er slechts 30-50 te laat terug.” 

Veilig
“Dat is ook het beeld dat ik wil overbrengen. Onze benadering is 

heel veilig. Ik hoop dat lezers niet denken ‘het is eng’, maar eerder 

‘als mijn kind hierin verzeild raakt, moeten we zorgen dat het niet 

weer gebeurt.’ Terugval in ongewenst gedrag is een reëel maat-

schappelijk probleem, waar ook een reële oplossing voor is.”

“  BEWEZEN  
DAT BEHANDELING 
RECIDIVE KAN 
VOORKOMEN”

SAMENGEVAT

Goof van Gemert is directeur bij Justitie.

Hij plaatst gestrafte mensen bij Pluryn.

Mensen met een licht verstandelijke beperking.

En veel probleem gedrag. 

Die mensen hebben hun straf er (bijna) opzitten.

Ze krijgen bij Pluryn behandeling.

En Pluryn ondersteunt bij wonen en dagbesteding.

“Want dat werkt echt,” zegt Goof.

“De beperking blijft ook na de straf.

Mensen hebben dan goede begeleiding nodig.

Ze doen dan veel minder verkeerde dingen.

Veel burgers zijn bang van deze cliënten.

Dat hoeft niet.

We zorgen echt dat het veilig is.

Justitie is heel blij met Pluryn.”

“ In het Nederlands strafrecht neemt behandeling een belangrijke plaats in. De kans op terugval in 
ongewenst gedrag is hierdoor aanzienlijk kleiner,” stelt Goof van Gemert, directeur Forensische Zorg 
en JJI bij Dienst Justitiële Inrichtingen. Sinds 2012 plaatst Justitie bij Pluryn volwassenen met een ver-
standelijke beperking die vallen onder het strafrecht. “Specialistische behandeling is een reële oplossing 
voor een maatschappelijk probleem. Daarom ben ik verheugd over de samenwerking met Pluryn.”

Goof van Gemert, directeur Forensische  
Zorg bij Dienst Justitiële Inrichtingen:
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Je behandeling in een TBS-kliniek, 
een BORG-instelling of psychiatrische 
kliniek zit erop. Terug de samenleving 
in gaat nog niet. Maar je bent wel 
toe aan een volgende stap. Waar kun 
je naartoe? In september van dit jaar 
opende Pluryn De Overkant. Dit is 
een kleinschalige voorziening voor 
18 mensen met een licht verstandelijke 
beperking en ernstige gedrags-
problemen. Pluryn biedt hen hier 
meer vrijheid, oriëntatie op arbeid  
of een opleiding en werken aan 
resocialisatie. Kortom, nieuwe 
kansen!

De Overkant bevindt zich net buiten 

Wapenveld, in een gebouw van de voormalige 

jeugdgevangenis De Sprengen. Maar niets 

doet hier meer denken aan een gevangenis. 

Het gebouw biedt plaats aan twee groepen 

van elk negen personen. In één groep 

wonen vooral kwetsbare mensen, die 

vatbaar zijn voor invloeden van buitenaf. 

Hier is ook sprake van middelengebruik.  

De andere groep is voor mensen die kampen 

met persoonlijkheidsproblematiek. Zij 

hebben meer moeite met gedrag. De twee 

groepen komen elkaar in de praktijk maar 

weinig tegen. Ze hebben hun eigen woon-

kamer, hun eigen keuken en hun eigen tuin. 

Groeiende vraag
Hilda Barnhoorn is directeur SGLVG bij Pluryn. 

Zij vertelt dat De Overkant er is gekomen 

vanwege de groeiende vraag vanuit de 

ketenpartners. “Mensen die langere tijd in 

een TBS-kliniek, een BORG-instelling of 

psychiatrische kliniek verbleven, krijgen bij 

ons trajectbegeleiding op weg naar meer 

zelfstandig wonen en werk of lang duriger 

verblijf met passende begeleiding.  

Er is ook nog behandeling, maar minder 

intensief dan voorheen.” Dat de opening van 

de voorziening tot zorgen bij omwonenden 

leidde, begrijpt Hilda wel. “Er is inderdaad 

een kans dat deze cliëntengroep overlast 

veroorzaakt, daar zijn we helder over. We 

hebben vooral geprobeerd uit te leggen en 

te laten zien, wat we doen. Met de juiste 

begeleiding, kunnen deze mensen zoveel 

bereiken!” Mocht er toch sprake zijn van 

overlast, dan is er een meldpunt dat 24 uur 

per dag bereikbaar is. Eens in de zes weken 

is er overleg met een buurtvertegen - 

woordiging. De gemeente is daarbij als 

toehoorder aanwezig. Ook de wijkagent is 

betrokken. Een delegatie van de gemeente 

Heerde bracht in de voorbereidingsfase een 

werkbezoek aan Kemnade en Buurtmarkt 

Breedeweg in Groesbeek. Dat hielp bij de 

beeldvorming.

Zinvolle daginvulling
Inmiddels is er een goede samenwerking met 

de gemeente en de buurt ontstaan. Er hebben 

zich mensen gemeld die vrijwilligers werk 

willen gaan doen en horecaondernemingen 

hebben werkervaringsplaatsen aangeboden. 

Een zinvolle daginvulling is van groot 

belang voor de verdere ontwikkeling van 

cliënten. De Overkant maakt daar dan ook 

veel werk van. Een deel van de bewoners 

gaat naar het Sprengen College op hetzelfde 

terrein, om daar een opleiding te volgen of 

om te werken in de werkplaats. Een aantal 

volgt een programma in de voorziening zelf.

Hilda: “Het principe is dat iedereen werk 

heeft, het liefst buiten de deur. De ervaring 

leert dat veel probleemgedrag daarmee 

verdwijnt. De mensen die bij De Overkant 

wonen, vinden het lastig om in de goede 

structuur te komen en ritme te krijgen. 

Zinvol en passend werk helpt daar enorm 

bij. Daarnaast hebben de bewoners taken in 

huis. Iedereen heeft corveediensten en er 

wordt gekookt door mensen uit de groep. 

De begeleiding ondersteunt daarbij. De 

meesten kunnen goed koken. Ook daar 

liggen dus kansen!”

STAPJE

SAMENGEVAT

De Overkant is een nieuwe locatie van Pluryn.

Het staat in Wapenveld, dicht bij Zwolle.

Er wonen 18 mensen met probleem gedrag

en met een licht verstandelijke beperking.

Ze komen uit de tbs of een borg-instelling.

Ze zijn nu toe aan meer vrijheid.

1 groep heeft problemen met drugs en drank.

De andere groep heeft veel probleem gedrag.

Probleem gedrag verdwijnt door werk.

Cliënten werken daarom als het kan.

Er is ook goede dag-besteding.

De buurt was eerst bang voor de bewoners.

Pluryn heeft veel met de buurt gesproken.

De verhouding met de buurt is nu goed.

De buurt bewoners helpen zelfs bij De Overkant.

De zware doelgroep van De Overkant 

vergt veel van de medewerkers. Het 28 

mensen tellende team is dan ook met 

veel zorg samengesteld. Projectmanager 

Marcel van Schaik was nauw bij de 

werving en selectie betrokken. Hij 

vertelt: “We hebben nadrukkelijk 

gekeken naar wat nodig is voor een 

kwalitatief hoogwaardige dienstverlening. 

Dat deden we samen met bureau Soul 

System. Het nieuwe Pluryn-medewer-

kersprofiel bevat woorden als empathie, 

zelfreflectie & ondernemen. Die eigen-

schappen hebben we zwaar mee laten 

wegen.” Traditionele sollicitatiegesprekken 

zijn er niet gehouden. In plaats daarvan 

was er een selectiedag. “Een groep 

sollicitanten werkte die dag samen aan 

opdrachten. Zo konden we zien waar 

specifieke talenten liggen en hoe 

mensen in een groep functioneren.  

Of ze daadwerkelijk kunnen samenwerken. 

Het team dat er nu staat, bevat een 

scala aan talenten. Dat blijkt ook uit  

de talentscan die we hebben gedaan. 

Eigenlijk hebben we dus geen individuen, 

maar een compleet team aangenomen.” 

Het team is ‘zelf regulerend’. De 

gedachte erachter is dat als je cliënten 

zelfregie wil geven, medewerkers meer 

handelingsvrijheid moeten hebben. 

Meer handelingsvrijheid geeft boven-

dien meer werkplezier en dat levert 

weer betere zorg op. Zelfregulatie is 

geen ‘vrijheid blijheid’ legt Marcel uit. 

“De teams werken binnen duidelijke 

kaders. Ze stelden zelf een teamplan 

op, met concrete afspraken over hoe ze 

werken en binnen welke grenzen. Dat 

helpt ons grip te houden. De kaders 

zorgen ook voor een veilig gevoel.”

ZELFREGULEREND TEAM,  
MET ZORG SAMENGESTELD 

DE 
OVERKANT 
BIEDT NIEUWE 
KANSEN

VOOR STAPJE

DE 
SAMEN-
LEVING 
IN
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Zet Tim Beeking en bewoner Alex (27) in één ruimte en de sportieve 

herinneringen vliegen over tafel. Zoals over het voetbaltoernooi 

voor mensen met een beperking in Arnhem, waaraan Het Hietveld 

steevast deelnam. “Elk deelnemend team werd aangevuld met 

spelers van Vitesse”, vertelt Tim. “We wonnen dat toernooi vijf jaar 

op rij.” Alex: “En toen werden we ineens niet meer uitgenodigd.  

Ze vonden ons te goed. Nou ja, die enorme beker hebben we mooi 

gehouden.”

Persoonlijke doelen bereiken
Inmiddels is Tim al tien jaar werkzaam bij Pluryn. Hij bouwde in de 

loop der jaren veel kennis en expertise op met betrekking tot 

sporten voor mensen met een complexe zorgvraag. Tim: “Sporten  

is heel belangrijk voor deze doelgroep. Het is veilig ontladen, een 

manier om even geoorloofd fanatiek te zijn. Sport als middel om 

persoonlijke doelen in de behandeling te bereiken. Natuurlijk, fitter 

worden en conditie horen daarbij. Maar het kan ook heel persoon-

lijk zijn: vrienden maken bijvoorbeeld, of leren omgaan met 

teleurstellingen.”

Plekje gevonden
Vanwege bezuinigingen moest het sportaanbod twee jaar geleden 

worden ingeperkt. Het zorgde ervoor dat bewoners ook buiten de 

terreinpoorten gingen kijken naar sportmogelijkheden. Eén van die 

sportievelingen is Alex, die nu korfbalt in het G-team van Atalante in 

Apeldoorn. Alex: “In het begin vond ik het best eng.  

Zo’n grote groep van 18 vreemde mensen… Maar het is ook heel leuk. 

Ik kom echt ‘buiten’. Anders zit je na het werk maar op je kamer. 

Atalante is een heel leuke vereniging en ik heb mijn plek nu helemaal 

gevonden.”

Sterspeler
Sterker nog, je mag Alex gerust één van de sterspelers van zijn team 

noemen. Op de donderdagse training mikt hij de ballen één voor één 

in de korf. “Soms scoor ik vier keer, soms vijf keer. Ik ben ook best 

een beetje fanatiek”, glundert de captain. “Een beetje?”, countert 

Tim lachend. Alex: “Ja, een beetje, ja. Een beetje heel erg.”

Veilig ontladen. Tim Beeking moet zelf ook een beetje grinniken bij het uit spreken van 
die woorden. Toch weet de bewegingsagoog van Plurynlocatie Het Hietveld hiermee 
kernachtig weer te geven waarom sport en beweging zo belangrijk is voor mensen met een 
complexe zorg vraag. “Tuurlijk, er is ook zoiets als conditie en fitheid. Maar sporten brengt 
zoveel méér.”

KIES JE SPORT ZORGVULDIG “Sommige mensen denken na het proberen  

van één of twee sporten: dit wordt niks. Ik zeg: “Blijf proberen.” Ik heb me ook 

ingeschreven voor allerlei sporten: van paardrijden tot zwemmen. Uiteindelijk  

werd het korfbal.”

ZOEK RUSTIG JE PLEKJE “Het is soms toch wel spannend om naar een reguliere 

sportvereniging te gaan. Al die mensen! Overhaast daarom niet, neem de tijd om  

je plekje in de groep te zoeken. Je hoeft niet meteen de grootste mond te hebben.”

NIET METEEN TE FANATIEK “Ga niet meteen te fanatiek van start. Dan overvraag 

je jezelf en raak je misschien geblesseerd. Bouw rustig op, dan komt het vanzelf goed!”

SPORTTIPS VAN ALEX

Ervaringsdeskundige Alex deelt drie tips over sporten bij een reguliere sportvereniging:

SAMENGEVAT

Tim Beeking werkt bij Pluryn in Beekbergen.

Hij regelt er sport voor de bewoners.

Tim: “Sporten is heel belangrijk.

Je mag lekker fanatiek zijn.

Zo raak je veel energie kwijt.

Je wordt er niet alleen fit van,

je leert bij sport ook vrienden kennen.”

De bewoners sporten ook buiten het terrein.

Alex speelt korfbal bij Atalante in Apeldoorn.

Alex: “Ik vond het in het begin best eng.

Al die vreemde mensen.

Maar nu vind ik het heel leuk.

Ik heb mijn plek helemaal gevonden.”

Tim: “En Alex scoort ook heel veel.”

SPORT EN BEWEGING 
VOOR MENSEN MET EEN 
COMPLEXE ZORGVRAAG

SCOREN IN 
MEERDERE 

DOELEN
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Het mooie van sport is dat het mensen dwingt om het beste uit zichzelf én 

anderen naar boven te halen. Op ieder niveau. Ik ben zelf actief sporter. Ieder 

jaar probeer ik tijdens de Zevenheuvelenloop weer een ‘personal best’ neer te 

zetten. Mijn mooiste sportmoment beleefde ik met Kevin, een jongere die bij 

Pluryn woont. In het kader van Equipe Mont Ventoux mocht ik in juni van dit 

jaar met hem de Mont Ventoux opfietsen. 

Kevin haalde de top en leverde daarmee een wereldprestatie. Van huis-uit  

heb ik geleerd oog te hebben voor mensen die het zelf niet redden en hen  

een duwtje in de rug te geven. Niet dat Kevin dat nodig had, maar toch. 

Het helpt me zeker in mijn functie van voorzitter van de Stichting Special 

Olympics Nationale Spelen 2016. Deze worden op 1, 2 en 3 juli 2016 in de regio 

Nijmegen-Wijchen-Groesbeek gehouden. We gaan er een prachtig sportfeest  

van maken met 18 takken van sport, 2.500 sporters, 1.500 vrijwilligers en 1.000 

begeleiders. Het moet een vliegwiel zijn om sporten voor mensen met een 

beperking bij verenigingen te agenderen. Ook willen we een gezonde leefstijl  

op de kaart zetten.

Ik zie dat veel zorgorganisaties sportactiviteiten voor mensen met een beperking 

schrappen. Pluryn vormt daarop een positieve uitzondering. Pluryn ziet in dat 

niet alleen geestelijk maar ook fysiek welzijn van belang is voor het welbevinden 

van mensen. 

Het zou mooi zijn als alle zorginstellingen in de regio besluiten een manifest te 

ondertekenen waarmee ze laten zien oog te hebben voor het belang van sport 

en een gezonde leefstijl voor mensen met een beperking. Eind 2015 wordt er 

een VN-verdrag getekend voor de rechten van mensen met een beperking.  

Dus er ligt ook nog een opdracht voor de instellingen.

 

Laat de Special Olympics een inspiratiebron zijn. De 50 meter vrije slag is straks 

zoals deze bedoeld is. De een doet schoolslag, de ander rugslag en de volgende 

borstcrawl. Maar het zijn allemaal toppers, die het beste uit zichzelf en anderen 

naar boven halen en zo hun wereld groter maken. 

Floris Tas

Voorzitter Stichting Special Olympics Nationale Spelen 2016

“Een baanbrekende combinatie van social 

media en eHealth, een design dat is 

afgestemd op de doelgroep”, zo luidde het 

lovende juryoordeel van de Computable 

Awards 2015 over Quli. Op 3 november won 

eHealth platform Quli de prijs voor beste 

ICT-project in de zorg. Quli staat voor Quality 

of Life en is een samenwerkings project van 

Pluryn, Amarant Groep, ARQ, Dichterbij,  

Dr. Leo Kannerhuis en Ordina.  

De jury: “De impact op de zorgverlening is 

groot. Brede verspreiding van Quli leidt tot 

een andere manier van zorgverlening en 

meer betrokkenheid van de burger.”

Sanneke Langendoen, programmaleider 

eHealth bij Pluryn: “We zijn trots op deze 

prestigieuze award. De inzet van eHealth  

is om mensen met complexe problemen 

zelfstandiger te maken, zodat zij volwaardig 

kunnen participeren in de samenleving. 

Beeldbellen en slimme apps in Quli helpen 

bij het versterken van de dagelijkse 

structuur. Tegelijkertijd weten we dat Quli 

niet de enige manier is: dit zorgplatform 

maakt integraal deel uit van onze behan-

deling en ondersteuning. Het gaat ons bij 

eHealth niet om efficiencywinst. Kwaliteit 

staat altijd voorop.”

QULI BESTE 
ICT-PROJECT  
IN DE ZORG

Behandeling en begeleiding van mensen 

met de meest complexe hulpvragen, vraagt 

toenemende kennis en ervaring op het 

gebied van psychiatrie. Door een landelijk 

tekort aan psychiaters, was Pluryn genood-

zaakt om deze expertise in te huren via 

GGZ-organisaties. Met de komst van Coen 

van Gestel kwam daaraan een einde. Coen  

is de eerste fulltime werkend psychiater bij 

Pluryn. “Daar zijn we bijzonder blij mee, 

vooral omdat hij expert is op het gebied van 

mensen met complexe problematiek”,  

aldus Monique Kavelaars van de Raad van 

Bestuur. Coen van Gestel startte begin 

september in eerste instantie als kwartier-

maker. Zijn opdracht luidt goed rond te 

kijken in de organisatie en te adviseren hoe 

hij zijn kennis en deskundigheid het beste 

kan inzetten in direct contact met cliënten, 

in beleidsontwikkeling, ontwikkeling en 

advisering en samenwerking met professionals.

Coen is een bekend psychiater in het 

forensisch werk, maar werkte ook in de 

verslavingszorg en GGZ. Hij verricht veel 

maatschappelijk bepalend onderzoek in 

opdracht van de rechtbank. 

NIEUW 
KANTOOR VOOR 
MEDEZEGGEN-
SCHAP
Bureau Medezeggenschap heeft in het 

hoofdkantoor van Pluryn in Nijmegen de 

beschikking gekregen over een grote 

nieuwe werkruimte op de begane grond. 

Medewerkers van Bureau Medezeggen-

schap kunnen hier vergaderen en onder-

steunende werk zaamheden uitvoeren 

voor de centrale cliëntenraad en lokale 

cliëntenraden van Pluryn. De ongeveer 

20 medewerkers doen dit als een vorm 

van dag besteding. Ze kopiëren en 

verzenden vergaderstukken, maken 

nieuwe folders en lokale nieuwsbrieven, 

schrijven adviezen en nog veel meer. 

Dat gebeurt met onder steuning van een 

werkbegeleider. Het kantoor biedt ook 

onderdak aan het Sociaal Juridisch 

Servicepunt. De medewerkers hiervan 

zoeken antwoord op vragen van cliënten 

en medewerkers van Pluryn over 

wetgeving en protocollen.

COEN  
VAN GESTEL 
EERSTE  
FULLTIME 
PSYCHIATER

ALLEMAAL 
TOPPERS

LIVING 
LAB 2.0 
Het Living Lab verhuisde onlangs naar een mooie 

nieuwe ruimte in het hoofdkantoor van Pluryn 

aan de Industrieweg in Nijmegen. Tegelijkertijd 

zijn er nieuwe activiteiten gestart. Het Living Lab 

is een verzamelplaats van alle innovatie binnen 

Pluryn en een plek die cliënten en medewerkers 

motiveert en inspireert om deel te nemen aan 

eHealth.

Mensen leren er spelenderwijs omgaan met Quli, 

serious games, apps, beeldbellen en andere 

toepassingen. Ze leren de technologie te 

beheersen en in de praktijk toe te passen.  

Ook zijn er mogelijkheden om gadgets 

uit te proberen, zoals tablets en de 

Oculus Rift. Nieuw onderdeel van het 

Living Lab is de Denktank cliënten. 

Leden testen de nieuwste 

apps, 

gadgets en 

technolo-

gieën, om te 

kijken of ze de 

zelfstandigheid 

en zelfredzaamheid 

van mensen met  

een beperking bevorderen. 

Nieuw is ook de Uitleen service, 

ontwikkeld in samenwerking 

met de Denktank. Mensen 

met een beperking kunnen 

diverse apparaten via de 

Uitleenservice lenen.  

Zo brengt het Living Lab 

technologie dichter bij  

de mensen.
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   LEVEN IN VRIJHEID AL VIJF JAAR GEMEENGOED OP KEMNADE

‘ MENSEN DE RUIMTE  
GEVEN OM ZELF HUN  
VRIJHEID TE ONTDEKKEN’

SAMENGEVAT

Kemnade is een locatie van Pluryn in Groesbeek.

Er wonen mensen met grote gedragsproblemen.

Leven in Vrijheid is heel belangrijk.

Begeleiders voorkomen de meeste problemen.

Ze praten goed met de bewoners.

Minder dwang is dan nodig.

Opsluiten komt minder voor. 

Alleen als het echt niet anders kan.

Er staat een klein gebouw op Kemnade.

Mensen zaten daar soms heel alleen vast.

Kemnade krijgt nu een nieuwe ruimte.

Begeleiders zijn daar meer in de buurt.

En wat gebeurt er met de oude ruimte?

Dat wordt een plek voor games en muziek.

“Zie je dat kleine gebouw, daar midden op 

het terrein?” Eef Rasing, Hoofd Behandeling 

op Kemnade, wijst naar buiten. “Dat is ons 

separeergebouw. Het voldoet aan de 

strengste eisen. Puur technisch gezien 

bestaat er geen betere oplossing. Toch 

sluiten we het, omdat het voor ons gevoel 

indruist tegen alle principes van het ‘leven 

in vrijheid’. Is separeren toch nodig? Dan 

gebeurt dit in ons receptiegebouw. De hier 

aanwezige separeerruimte voldoet aan alle 

eisen. Er zijn de hele dag mensen aanwezig. 

In die zin is er meer nabijheid en contact.” 

In gesprek
Sinds de oprichting van Kemnade, bijna vijf 

jaar geleden, is het thema ‘leven in vrijheid’ 

stevig verankerd in de visie van de organi-

satie. “Vanaf het begin zetten we sterk in 

op de kwaliteit van bestaan van onze 

bewoners”, vertelt Eef. “We geven ze zoveel 

mogelijk ruimte, zodat ze zelf de grenzen 

van hun vrijheid kunnen ontdekken.  

Je moet niet alles dichttimmeren.” 

Een belangrijke rol in het creëren van die 

vrijheid is weggelegd voor het personeel. 

Eef: “We werken waar kan, de-escalerend. 

Vragen cliënten hoe zij denken dat we 

problemen kunnen oplossen of negatieve 

gevoelens kunnen tackelen. Ook spreken 

we hen aan op de hier geldende omgangs-

vormen. Heftige incidenten blazen we niet 

op. We gaan zo snel mogelijk over tot de 

orde van de dag, blijven hoe dan ook met 

de persoon in gesprek.”

Middelen en maatregelen
Wat niet betekent dat iedereen zomaar alles 

kan maken. “Natuurlijk treden we ook 

handelend op; dat is inherent aan onze toch 

wel complexe doelgroep”, aldus Eef. “We 

passen geregeld een van de vijf middelen en 

maatregelen toe: isoleren, separeren, fixeren, 

het dwangmatig toedienen van vocht of 

medicatie. Maar alleen als het niet anders 

kan, de veiligheid van medewerker en/of 

cliënt echt in het geding is.” 

Bewustwording
Voor Eef en zijn collega’s is uitgaan van 

‘leven in vrijheid’ dagelijkse kost. Dat het 

nu Pluryn-breed onder de aandacht komt, 

juicht hij van harte toe. “Een kritische  

benadering van vrijheidsbeperkende 

maatregelen is een goede zaak. We houden 

de komende periode vooral de ‘kleine’ 

sancties tegen het licht, zoals het afsluiten 

van kamerdeuren en het vergrendelen 

van koelkasten. Teams bekijken 

onderling waarom ze welke 

maatregelen nemen en wat de 

effecten zijn. Die bewustwording, 

het erover hebben is erg belangrijk. 

Het zet mensen aan het denken over 

hoe je door te kijken en te luisteren 

creatiever omgaat met regels, dus 

met vrijheid.”

Daarover gesproken: wat gebeurt er 

eigenlijk met het separeergebouw? 

Eef: “Hier komt een muziek- en 

gameruimte; een plaats waar cliënten 

in alle vrijheid bij elkaar komen om zich 

te ontspannen. Mooi hè?  

Symbolischer kan het bijna niet.”

‘ PLURYN GAAT  
GOED OM MET  
MIJN VRIJHEID’

“Leven in vrijheid betekent voor  

mij vrij zijn. Een rol vervullen in de 

maatschappij. Naar de stad kunnen 

gaan. Pluryn gaat goed om met mijn 

vrijheid. Ze geven me de kans om 

vrijheid te krijgen en te benutten. 

(…) De vrijheid die de begeleiding 

mij geeft, heb ik zelf verdiend. Ze 

hebben me begeleid om die vrijheid 

aan te kunnen, geleerd ermee om  

te gaan. Zoals het reizen met de bus 

en de trein. Bij Pluryn heb ik zelfs  

de meeste vrijheid in mijn leven 

gekregen. Zij durven het aan me 

mijn vrijheid te geven. Daar ben ik 

blij mee.” 

Kemnade-bewoner Paul. 

Bron: YouTube-filmpje Pluryn.

 leven in vrijheid
Leven in vrijheid betekent dat cliënten zelf richting geven aan hun 

leven. Het betekent ook het zo minimaal mogelijk toepassen van 

maatregelen die mensen fysiek en emotioneel beperken. Uitgangs  

punt is: vrijheidsbeperking nee, tenzij… ‘Leven in Vrijheid’ is een 

Pluryn-breed project. Programmaleider Tessa Zaeyen: “Met ‘Leven in 

vrijheid’ werken we op allerlei fronten aan anders omgaan met vrijheids-

beperking. Het past in ons beleid voor meer zelfregie. Op alle locaties 

lopen nu trajecten. We werken bij voorkeur vanuit het primaire proces 

en samen met de cliënt. Want daar doen we het tenslotte voor.”

Met het project ‘Leven in Vrijheid’ wil Pluryn 

vrijheids beperkende maatregelen voor cliënten 

zoveel mogelijk terugdringen. Locatie Kemnade 

werkt al vijf jaar volgens het ‘vrijheidsprincipe’ 

en zet de komende tijd nog meer in op bewust-

wording van alle medewerkers. 

Programmaleider
Tessa Zaeyen
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Roy studeerde psychologie en promoveerde op het 

onderwerp ‘Voorspellers van middelengebruik.’  

Zijn onderzoek sluit perfect aan op één van de 

onderzoekslijnen bij Pluryn. “Onderzoek naar   

drank- en drugsgebruik bij jongeren met een licht 

verstandelijke beperking is echter nieuw voor me. 

Toegepast onderzoek kunnen doen was een belang-

rijke reden om bij Pluryn aan de slag te gaan.  

Resultaten uit onderzoek kunnen we hier onmiddellijk 

toepassen en leveren direct iets op voor de cliënt.”

Verankerd
Het nieuwe hoofd R&D komt in een gespreid bed 

terecht: “Pluryn heeft een sterk fundament met een 

kwalitatief goede, enthousiaste en gemotiveerde 

groep wetenschappers. Onderzoek is behoorlijk 

ingebed in de organisatie. Vooral de drang naar 

innovatie zit diep verankerd. We werken samen  

met belangrijke academische instellingen zoals  

de Radboud Universiteit, maar we kunnen ook zelf 

het initiatief voor projecten nemen. Die kennis 

hebben we in huis.”

Voeding uit praktijk
Als hoofd R&D heeft Roy verschillende taken: “Vanzelf-

sprekend moet ik de lijnen uitzetten, maar wil daarbij 

vooral dicht bij de praktijk staan. Daarom zal ik dikwijls 

mijn gezicht laten zien op de verschillende locaties  

om inzicht te krijgen in de vragen die er spelen.”

Zijn er al nieuwe initiatieven te verwachten?  

“Zeker! Zelf ben ik erg geïnteresseerd in het onder-

werp ‘zelfcontrole’ bij agressie, middelengebruik en 

concentratie. Wat is bijvoorbeeld het effect van 

individuele zelfcontrole op een plotseling verstoorde 

sfeer in een leefgroep of klas? Daar weten we nog 

weinig van.”

Volgen
“Het komende jaar beginnen we aan de opzet van  

het volgsysteem waarin we alle informatie willen 

bundelen. Het zou prachtig zijn als we een brede 

groep cliënten over een periode van tien jaar volgen 

waarbij we inzicht krijgen in behandeling, participatie 

en onderwijs. Als je zo’n integraal systeem opzet,  

dan ben je de eerste in de wereld. Daar gaan we de 

komende jaren hard aan werken.”

“Het doel van Research & Development (R&D) is om de kwaliteit 
van zorg te verbeteren. Dat doen we vooral door innovatie en 
zorgevaluatie. Waar we naartoe willen, is een geavanceerd 
 cliëntvolgsysteem waarin we  cliënten volgen van instroom tot 
een aantal jaren na uitstroom. De methodiek Routine Outcome 
Monitoring (ROM) vormt hierbij de basis. De uitkomsten van 
behandeling vullen we aan met informatie van participatie, 
onderwijs en andere bronnen. Samen levert dit een schat aan 
informatie op die bijdraagt aan verbetering van kwaliteit van zorg 
én onderwijs.” De ambities van Roy Otten zijn meteen helder. In 
augustus 2015 begon de Utrechtenaar als hoofd R&D bij Pluryn.

“ BREED VOLGSYSTEEM  
VOOR ZORG, WERK EN  
ONDERWIJS”

Roy Otten aan de leiding bij   
Onderzoek & Ontwikkeling Pluryn

KWALITEIT
VAN ZORG & 
INNOVATIE

SAMENGEVAT

Pluryn onderzoekt hoe de zorg beter kan.

Er is een speciale afdeling voor: 

Research & Development (R&D)

Dat betekent Onderzoek en Ontwikkeling.

Er is een nieuwe baas bij R&D.

Hij heet Roy Otten.

Roy vindt R&D een goede afdeling.

Hij wil twee dingen bereiken.

 1.  Hoe gaat het met cliënten na Pluryn? 

Werkte hun behandeling goed? 

Roy wil dat nog beter onderzoeken.

 2.  Roy wil een onderzoek naar zelf-controle. 

Hoe werkt dat in een groep of klas?

Onderzoek heeft maar één doel.

Zorgen voor een betere behandeling.

Research & Development (R&D) maakt 

sinds 2015 onderdeel uit van het direc-

toraat Kwaliteit van Zorg & Innovatie (KZI) 

bij Pluryn. Dr. Ignace Vermaes is directeur 

van KZI. Binnen KZI zijn de staffuncties 

Research & Development, Opleiding & 

Ontwikkeling, Kwaliteit & Veiligheid en de 

zorginhoudelijke innovatieprogramma’s 

(bijvoorbeeld eHealth) samengebracht.  

Al deze functies hebben als doel om het 

leervermogen van Pluryn te stimuleren 

op het gebied van mensen met complexe 

zorgvragen. KZI helpt zorgprofessionals 

bij kwaliteitsbewaking, kennisdeling,  

het leren van elkaar, het ontwikkelen  

van nieuwe kennis en het realiseren van 

innovaties.

KZI is onderdeel van het kwaliteitshuis 

van Pluryn. In het kwaliteitshuis werken 

ook de staffuncties van bedrijfsvoering, 

omdat ‘state of the art’ behandeling en 

ondersteuning hand in hand gaan met 

moderne bedrijfsvoering. 
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‘WERKEN  
DOET ME GOED’

“Als ik werk, wil ik ook geld verdienen.” 

Maikel (20) is daar heel duidelijk over. Omdat 

hij graag met dieren werkt, greep hij de kans 

om op Zorgboerderij De Bonte Bentheimer in 

Hall te werken met beide handen aan. Een 

gouden keuze, beseft Maikel nu: “Toen ik Ron 

van de Zorgboerderij leerde kennen, voelde 

het gelijk goed. Hij is een soort tweede vader 

voor mij. Als ik niet lekker in mijn vel zit, kan 

ik altijd met hem praten. Van woedeaanvallen 

heb ik op het werk nooit last.” 

Werken doet Maikel goed. “Ron komt me ’s 

ochtends meestal ophalen. Iedere morgen 

gaan we dan naar de bakker om oud brood 

voor de varkens te halen. Ik voer de dieren en 

maak de stallen schoon.” “Mijn blik is op de 

toekomst gericht. Nu woon ik op het terrein 

van Pluryn in Beekbergen, maar ik wil graag 

zelfstandiger wonen. Daarvoor moet ik nog 

meer leren. Eigenlijk wil ik vooral op de 

boerderij van Ron blijven werken. Daar voel 

ik me veilig.”

Maikel
‘HOU VAN HET 

BOERENLEVEN OP DE 
TRACTOR’

“Het liefst zou ik zeven dagen per week 

werken”, geeft Marcel toe. De 33-jarige 

Groesbeeker zat een jaar thuis en is blij dat hij 

weer iets om handen heeft. Sinds vorig jaar 

werkt hij bij wijngaard De Colonjes in Breede-

weg. “In oktober zijn we druk bezig om de 

druivenoogst binnen te halen. De volle kisten 

vervoer ik per tractor naar de wijnkelder. Daar 

persen en filteren we de druiven. Maar ook na 

de oogst is er voldoende te doen: snoeien en 

nieuwe wijnstokken plaatsen. Ik werk in een 

team met medewerkers van Pluryn. Er zijn 

ook vrijwilligers bij. Weet je, het kan hier zo 

prachtig zijn in de winter en de lente. In deze 

wijngaard vind je het mooiste uitzicht van 

Groesbeek.” Toch heeft Marcel verder niet veel 

met wijn. “Ik lust het wel, maar ik ben 

gestopt met drinken.” Waar hij wel iets mee 

heeft, zijn tractors en andere landbouwmachi-

nes: “Die kunnen niet groot genoeg zijn. En 

hoe ouder, hoe mooier.”

CHARLEY VOND  
HAAR FOCUS IN  
DE THEEKOEPEL

“Zal ik het alarm even afzetten?” Samen met 

haar collega arriveert Charley bij De Theekoepel 

in Nationaal Park De Hooge Veluwe. Charley 

werkt daar in de horeca. Nog maar een 

maand. Toch is de 25-jarige bewoonster van 

Pluryn in Beekbergen al heel zelfstandig. 

Binnen tien minuten is de zaak geopend  

en ruikt het naar koffie. 

“Ik zocht een baan buiten het terrein”, legt ze 

uit: “Daar was ik echt aan toe. Ik werkte eerst 

op het terrein, maar daar was het niet druk 

genoeg.” En druk is het wel bij de Theekoepel 

naast Jachtslot St. Hubertus. Ze heeft zich echt 

ontwikkeld: “Nu heb ik meer focus. Als er veel 

klanten zijn, hou ik het overzicht.” 

De baan is binnen. Een volgende stap is een 

zelfstandige woonvorm vinden, maar wel één 

met begeleiding. “Ik heb wel eens de neiging 

om mezelf af te zonderen. De begeleiding 

helpt me om meer contact te zoeken. Weet je, 

hier bij De Theekoepel vind ik het juist 

makkelijk om met klanten te praten.”

‘KLAAR VOOR DE 
VOLGENDE STAP’

“Werk is heel belangrijk voor me. Anders zou 

ik de hele dag thuis naar dezelfde tv-programma’s 

kijken”, beseft Janka. “En hier bij Buurtmarkt 

Breedeweg heb je veel sociale contacten.”  

De 21-jarige Janka verblijft al vanaf 7-jarige 

leeftijd op leefgroepen. “Sinds een paar 

maanden woon ik zelfstandiger. Het doel is 

een eigen huis met een paar uur begeleiding 

per week.”

“Drie jaar werk ik nu bij de Buurtmarkt in 

Breedeweg. De kassa had ik op mijn tweede 

dag onder de knie. Nu ben ik verantwoordelijk 

voor het vervangen van producten die over de 

datum zijn. Ik heb een soort fotografisch 

geheugen waardoor ik veel informatie kan 

onthouden. Helaas kan ik maar vijf uur per 

dag werken. Naast ADHD en autisme heb ik 

een stofwisselingsziekte, waardoor mijn 

spieren 24 uur per dag actief zijn. Heel 

vermoeiend.” “Bij de Buurtmarkt kan ik niet 

veel meer leren. We kijken nu naar een andere 

baan. Dat kan bij een andere supermarkt zijn, 

maar het liefst werk ik op de kinderafdeling 

van een ziekenhuis.”

‘ALLES AAN DEZE  
BAAN BIJ  

RADBOUDUMC IS LEUK’
“Als ik een droombaan mocht kiezen, dan zou  

ik willen werken in het magazijn van het 

Radboudumc”, bekent Ritchell. Dat komt goed 

uit, want daar werkt de 23-jarige Nijmegenaar 

al. Vijf jaar geleden kwam Ritchell binnen als 

stagiaire van vso-school Talita Koemi. Zijn 

Pluryn-begeleider Kris ziet een enorme 

ontwikkeling: van verlegen stagiair tot zelfstan-

dig werker. Voor Ritchell is dat inmiddels de 

normaalste zaak van de wereld. Vier dagen per 

week is hij druk in de weer met orderpicking 

en route rijden om het hele ziekenhuis te 

bevoorraden. Zijn rijcertificaat voor de maga-

zijntrekker is al lang binnen. Nu leert Ritchell 

hoe het inboeken van magazijnartikelen werkt. 

Een lastige klus, maar ook dat krijgt deze 

harde, betrouwbare werker onder de knie. 

“Alles aan deze baan is leuk. En zin moet je 

gewoon maken”, verklaart hij opgeruimd. Geen 

wonder dat zijn baas Marcel tevreden is. De 

inzet van Ritchell bevalt zo goed dat zijn 

werkgever en Pluryn nu willen uitzoeken of 

Ritchell tegen loonwaarde kan werken.

JankaRitchell

MARCEL Charley



ZOEK
TOCHT
NAAR DE JUISTE 
ONDERSTEUNING

Alle mensen willen graag zelf-
standig leven. En dingen doen 
waar ze trots op zijn. Dit geldt 
uiteraard ook voor jongeren met 
een licht verstandelijke beperking 
(LVB). Maar hoe kunnen begelei-
ders jongeren zo vrij mogelijk 
laten en tegelijkertijd helpen 
voorkomen dat ze in de problemen 
raken? Robert Didden onderzoekt 
wetenschappelijk of een aanpak 
werkt in de praktijk.

Robert werkt als bijzonder hoogleraar aan 

de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij 

werkt ook als behandelaar bij Trajectum. 

Dat is (net als Pluryn) een organisatie die 

mensen met LVB en gedragsproblemen 

behandelt. In beide banen onderzoekt hij 

welke vormen van behandeling en onder-

steuning goed werken. En hij kijkt hoe we 

LVB beter kunnen begrijpen. Robert werkt 

regelmatig samen met onderzoekers van 

Pluryn.

Beter begrijpen
“Mensen met LVB komen vaker dan andere 

mensen door allerlei oorzaken terecht bij 

hulpverleners van de gemeente, verslavings-

zorg of GGZ”, vertelt Robert. “Ze hebben dan 

moeite met hun boosheid om te gaan, ze 

zijn verslaafd of hebben psychische 

problemen. Hulpverleners merken in het 

begin vaak niet dat iemand LVB heeft en 

richten zich op het probleemgedrag van  

de persoon. Pas na een tijdje komen ze 

erachter dat die persoon bepaalde dingen 

niet goed snapt of met bepaalde situaties 

niet goed kan omgaan. Als ze de oorzaken 

daarvan beter begrijpen, kunnen ze eerder 

de juiste ondersteuning geven.” 

Aanpakken combineren
Robert noemt als voorbeeld een jongere die 

iemand uitscheldt of zelfs bedreigt. “Kijk je 

alleen naar het gedrag, dan zie je de risico’s 

en wil je vooral zorgen dat iedereen veilig is. 

Dit betekent vaak een beperking van de 

vrijheid voor de jongere. Maar je kunt ook 

kijken waarom iemand zich zo gedraagt. 

Heeft hij bijvoorbeeld psychische problemen? 

Dan is het goed die aan te pakken. Daarbij 

moet je zeker kijken naar iemands 

ontwikke ling. Iemand met een emotioneel 

ontwikkelingsniveau van 6 jaar heeft andere 

ondersteuning nodig dan iemand met het 

niveau van 3 jaar. Dat klinkt logisch, maar in 

de praktijk is het lastig om de verschillende 

aanpakken goed te combineren. Daarom 

onderzoeken we hoe dat het beste kan.”

Behandeling op maat
Mensen met LVB zijn niet allemaal hetzelfde. 

Ook daar is steeds meer aandacht voor, 

volgens Robert. Onderzoek van Pluryn en 

Trajectum naar de behandeling van jongeren 

met een verslaving vindt hij een goed 

voorbeeld. “Sommige jongeren zoeken vooral 

prikkels. Ze vervelen zich, zoeken naar een 

‘kick’ en dat uit zich dan vaak in overlast. 

Deze jongeren moeten andere manieren 

vinden om een prettig gevoel te krijgen. 

Alcohol en drugs kunnen ze het beste direct 

laten staan. Anderen gebruiken alcohol en 

drugs als zelfmedicatie om psychische 

problemen te onderdrukken. Zij moeten 

eerst die problemen aanpakken voordat het 

lukt minder alcohol en drugs te gebruiken.”

Digitale middelen
Een andere ontwikkeling is dat mensen met 

LVB steeds meer zelf bepalen wat er gebeurt 

in hun leven. Moderne hulpmiddelen zoals 

apps en slimme horloges helpen ze daarbij. 

Ook daar besteedt Robert aandacht aan: 

“Soms is digitalisering een groot struikelblok 

voor mensen met LVB. Om een OV-chipkaart 

te gebruiken, moet je bijvoorbeeld goed 

kunnen plannen en rekenen. Met de oude 

strippenkaart voor de bus was dat niet 

nodig. Tegelijkertijd hebben digitale midde-

len veel mogelijkheden. Denk aan apps die 

mensen helpen zichzelf beter te snappen. 

Daardoor hebben ze meer controle over 

zichzelf. Dit soort apps, e-learning en 

e-health zorgen voor veel nieuwe mogelijk-

heden in de ondersteuning van mensen  

met LVB en probleemgedrag.” 

SAMENGEVAT

Robert Didden onderzoekt ondersteuning  

voor mensen met LVB.

LVB is een Licht Verstandelijke Beperking.

Hulpverleners zien vaak alleen het probleem gedrag.

Jongeren met LVB krijgen dan verkeerde ondersteuning.

 
Mensen met LVB zijn niet allemaal hetzelfde.

Ze hebben probleem gedrag om allerlei redenen.

Behandeling moet daarom passen bij de persoon.

Robert onderzoekt wat werkt.

 
En Robert onderzoekt apps.

Er komen steeds meer apps voor mensen met LVB.

Ze krijgen met die apps meer controle over hun leven.

Prof. dr. Robert Didden 
wil jongeren met LVB 
beter leren begrijpen 
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Dromen
zeede

van
Sofie is Sterk Gedragsgestoord Ernstig 
Verstandelijk Gehandicapt (SGEVG).  
Ze raakt snel overprikkeld en verliest  
de controle als de spanning te zeer 
toeneemt. Haar behandeling werpt 
echter vruchten af. In de lommerrijke 
omgeving van De Winckelsteegh kan 
Sofie zich steeds beter ontspannen. 
Portret van een jonge vrouw die droomt 
van de zee.

PLATFORM SGEVG IN OPRICHTING
SAMENGEVAT

Sofie woont bij De Winckelsteegh:

een locatie van Pluryn in Nijmegen.

Zij is in de twintig jaar oud.

Sofie heeft een ernstig verstandelijke beperking.

Sofie wordt heel boos bij teveel prikkels.

Haar behandeling zorgt daarom voor minder prikkels.

Er gebeurt weinig onverwachts op een dag.

Sofie vindt dat fijn.

De begeleiders letten op Sofies gedrag.

Zij kennen haar gedrag heel goed.

Krijgt Sofie toch teveel prikkels?

Dan zorgt de begeleiding voor rust.

Sofie droomt over een strand-wandeling.

Die droom wordt straks vast waar.

Het gaat steeds beter met haar.

De droom van Sofie: 
ooit over het strand 
wandelen, langs het 
golvende zeewater.

Sofie heeft een autisme spectrum stoornis en een ernstig 

verstandelijke beperking. Daarnaast heeft ze epilepsie. Ze is 

midden twintig, maar heeft het verstandelijk niveau van een 

tweejarige. Sofie verblijft 24 uur per dag, zeven dagen per 

week bij De Winckelsteegh, een onderdeel van Pluryn dat 

gespecialiseerd is in SGEVG. Het is een cliëntengroep waarbij 

‘klein kijken’ – elk detail is belangrijk – en contact maken 

cruciaal zijn om voorwaartse stappen te maken. 

Zo ook bij Sofie. Haar behandeling bestaat vooral uit het 

reguleren van haar prikkels. Als het haar teveel wordt, verliest 

Sofie haar controle en grijpt ze naar haar begeleider, in een 

poging de prikkels te duiden. Haar dagprogramma is er dan 

ook op gericht voorspelbaarheid te creëren, zodat Sofie niet 

overprikkeld raakt. Het complete wie-wat-waar-wanneer-en-

hoe wordt van dag tot dag gevisualiseerd. Zo weet ze wie haar 

begeleider die dag is doordat er een foto van deze begeleider 

op het bord hangt. Haar dag wordt verder voorspelbaar 

gemaakt door concrete voorwerpen in de zogeheten verwijzer-

kast. Een voorwerp van de eerste activiteit – bijvoorbeeld een 

badeend, wanneer ze in bad gaat – ligt in het bovenste vak. 

Daaronder, in het middelste en het onderste vak, liggen de 

voorwerpen voor de volgende twee programmaonderdelen. 

Pluryn-locatie De Winckelsteegh in Nijmegen richt zich op 

mensen met SGEVG en EMB (Ernstig Meervoudig Beperkt). 

Door te focussen op slechts twee cliëntgroepen heeft De 

Winckelsteegh een volledig afgestemd aanbod.  

De Winckelsteegh heeft niet alleen een regionale functie; er 

komen en wonen cliënten uit het hele land. Om de opgedane 

Aan de hand van een signaleringsplan weten de begeleiders 

hoe ze kunnen interveniëren als Sofie haar controle verliest. Of 

hoe ze voortijdig kunnen ingrijpen. Zo krijgt Sofie als de 

spanning stijgt de vraag of ze op haar kamer even onder de 

ballendeken (een verzwaarde deken) wil liggen. Dit ontspant 

haar, zodat ze weer verder kan gaan met haar programma.  

En bij het televisiekijken krijgt ze een stressballetje, waardoor 

ze langer relaxed blijft. 

Het was een ontdekkingstocht om te achterhalen hoe Sofie 

kan ontspannen. Hiervoor werd ondermeer een SI-onderzoek 

(Sensorische Integratie) gehouden, dat de overgevoeligheden 

en ondergevoeligheden in kaart bracht. Door goed te kijken 

(en te blijven kijken, iets waarbij de begeleiders ook het extra 

paar ogen van een coach kunnen inschakelen), weten de 

begeleiders nu wat werkt en wat niet. Het wordt voor Sofie 

almaar prettiger om bij De Winckelsteegh te verblijven. In de 

lommerrijke omgeving kan ze inmiddels echt genieten van een 

stevige wandeling. Haar droom: ooit over het strand te 

wandelen, langs het golvende zeewater. Een droom die met 

hele kleine stapjes steeds dichterbij komt.

Wegens privacyredenen is de naam ‘Sofie’ gefingeerd.

kennis en ervaringen te delen met andere organisaties heeft 

Pluryn het initiatief genomen voor de oprichting van een 

SGEVG-platform. Een oriënterende sessie met acht andere 

zorgorgani saties is inmiddels afgerond. In 2016 worden  

ideeën omgezet in concrete bouwstenen.
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Na het succes van afgelopen zomer vertrekt 

in 2016 opnieuw een ploeg van Pluryn naar 

Zuid-Frankrijk om deel te nemen aan Equipe 

Mont Ventoux. In totaal 25 jongeren en 

volwassenen van vijf verschillende Pluryn-

locaties (De Beele, Jan Pieter Heije, De 

Hoenderloo Groep, Het Hietveld en Werken-

rode Jeugd) zullen in gezelschap van hun 

persoonlijke fietsbuddy de beroemde 1911 

meter hoge berg op de fiets beklimmen. 

Equipe Mont Ventoux is een initiatief van 

Koraal Groep. Deelnemers bereiden zich 

samen met hun buddy gedegen voor,  

om straks goed getraind aan de start te 

verschijnen. 

Een professionele wielrenfiets en  

wieler kleding krijgen zij in bruikleen.

De beklimming van de Mont Ventoux 

betekent voor de deelnemers vooral een 

overwinning op zichzelf. Ze doen een 

waardevolle, positieve ervaring op, wat  

hun zelfvertrouwen versterkt. De afdeling 

R&D van Pluryn doet wetenschappelijk 

onderzoek naar het effect van deelname 

aan Equipe Mont Ventoux op gedrag. 

Koffiehuis & branderij Coffyn heeft de 

historische deuren van de Commanderie van 

St. Jan in het centrum van Nijmegen defini-

tief achter zich dichtgetrokken. De maat-

schappelijke onderneming van Pluryn is  

de samenwerking aangegaan met Intratuin 

Malden en verhuisde naar een gloednieuwe 

kas op het terrein van het tuincentrum. 

Op de nieuwe locatie heeft Coffyn mogelijk-

heden om verder door te groeien. De plek 

aan de Rijksweg 65 in Malden is beter 

bereikbaar en ligt meer in het zicht. De 

activiteiten van Coffyn blijven onveranderd: 

gasten ontvangen in de horeca, koffiebranden,  

proeverijen geven en afnemers voorzien 

van koffie. Coffyn levert fairtrade koffie (van 

hoge kwaliteit) aan afnemers in horeca en 

retail. De koffie wordt op ambachtelijke 

wijze gebrand en met zorg verpakt door de 

medewerkers. De samenwerking met 

Intratuin biedt Coffyn de mogelijkheid om 

een grotere diversiteit aan leer-werktrajecten 

voor medewerkers te creëren. Voornemen is 

Coffyn over enkele jaren in het dan totaal te 

vernieuwen tuin centrum te integreren. 

www.coffyn.nl

Plurynteam 

gaat opnieuw naar de top

BEHANDEL AANBOD 
HERSENZ VOOR  
MENSEN MET NAH

Sinds 1 februari 2015 is Pluryn onderdeel van 

het samenwerkingsverband Hersenz, dat  

een behandeltraject biedt voor mensen met 

Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH). Pluryn 

levert behandeling van Hersenz vanuit het 

NAH-centrum in Nijmegen. Op termijn volgen 

behandelingen in Tiel, Herpen en Druten.  

 

Hersenz is een behandeltraject voor 

mensen met NAH die na ziekenhuisopname 

en revalidatie thuis hun leven weer willen 

oppakken en daarbij intensieve ondersteu-

ning kunnen gebruiken. Het doel is dat 

mensen zichzelf weer beter kunnen redden 

en de regie over hun leven terugwinnen.

 

José van der Weide, projectleider NAH bij 

Pluryn: “Ik ben erg blij met de deelname 

aan het samenwerkingsverband Hersenz. 

De gezamenlijkheid van de zorginstellingen 

staat garant voor goede en verantwoorde 

zorgpaden en toegepaste modules in de 

zorg voor mensen met NAH en hun naasten”.

www.hersenz.nl 

Het magazine Sterk! is een 

uitgave van Pluryn

T 088 - 779 20 00

E info@pluryn.nl

 I www.pluryn.nl

 www.facebook.com/pluryn

 www.twitter.com/pluryn
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Verspreiding: controlled circulation

COLOFON

EXTRA EXEMPLAREN 
VAN STERK!
Heeft u na het lezen van 

magazine Sterk! behoefte 

aan extra exemplaren, 

bijvoorbeeld om uit te delen 

aan collega’s of andere 

geïnteresseerden? U kunt 

magazines en andere 

publicaties bestellen via  

de website www.pluryn.nl. 

Vul daarvoor het formulier 

in dat u vindt onder  

Over Pluryn > Publicaties.  

Of stuur een e-mail naar 

communicatie@pluryn.nl.  

U kunt ook aangeven of u 

opgenomen wilt worden in 

ons adressenbestand. Dan 

krijgt u nieuwe edities van 

Sterk! automatisch en gratis 

toegestuurd. 

VERHUIZING 
BIEDT  
KOFFIEHUIS & 
BRANDERIJ 
COFFYN 
GROEI-
KANSEN

BENIEUWD NAAR DE  
ERVARINGEN VAN EQUIPE 
MONT VENTOUX IN 2015? 
Bekijk de film op:  

www.pluryn.nl/samennaardetop
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WONEN 
WERKEN 
LEREN EN 
VRIJE TIJD
Een mens kijkt van nature graag vooruit, maakt plannen, heeft dromen. Goed wonen, een vak leren en werken. Ook wanneer 
er sprake is van complexe problematiek in gehandicaptenzorg of jeugdzorg. Pluryn ondersteunt en behandelt mensen bij het 
vergroten van kansen op een zo volwaardig en zelfstandig mogelijke plek in de samenleving. Dit doen we met ruim 3.500 
medewerkers via onze landelijk werkende voorzieningen voor langdurige zorg, jeugdzorg en GGZ. Maar ook door middel van 
ambulante diensten, arbeidsintegratie, onderwijs en maatschappelijke ondernemingen. Iedereen doet mee! De kracht komt 
uit de mensen zelf. Pluryn ondersteunt hen daarbij.

Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn
www.pluryn.nl

Behandeling en ondersteuning bij
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