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gesprek

Midden in het centrum van Nijmegen is 

Bikewerk geopend, een nieuwe maatschap-

pelijke onderneming. Mensen met een 

grote afstand tot de arbeidsmarkt kunnen 

werkervaring opdoen en een opleiding vol-

gen, met als doel uit te stromen naar een 

betaalde baan. De fietswinkel met repara-

tiewerkplaats aan de Regulierstraat 29 is 

een samenwerking tussen Pluryn, Stichting 

Wijkwerk en Jan Kooij 2Wielers. Bedrijfsleider 

Niels Leijdekkers: “Bij Bikewerk draait alles 

om het concept ‘fiets’. Dat concept gaan we 

verder uitrollen. Op allerlei plekken willen 

we onze dienstverlening neerleggen volgens 

het principe ‘Repair & Go’: nu brengen, over 

een uur weer ophalen. Daarvoor zijn we 

bijvoorbeeld al in gesprek met de Radboud 

Universiteit.”

Bikewerk  

Hans van Schaik neemt afscheid als bestuur-

der van Pluryn. Na een werkzaam leven van 

meer dan 40 jaar, vindt hij het tijd voor een 

nieuwe stap. Sinds 1999 werkt Hans van Schaik 

voor Pluryn, eerst in de functie van directeur 

en sinds 2008 als bestuurder. De drie grote 

fusies die de organisatie na 2000 meemaakte, 

slaagden mede door zijn geweldige inzet. Door 

zijn integriteit en 

betrokkenheid bij 

cliënten en mede-

werkers groeide hij 

uit tot een gewaar-

deerd bestuurder. 

In een persoonlijke 

brief aan alle mede-

werkers kondigde 

Hans van Schaik zijn   

vertrek aan: “De afgelopen 14 jaar heb ik 

Pluryn zien uitgroeien tot de geweldige orga-

nisatie die het nu is. Vanuit mijn kennis en 

kunde heb ik met veel motivatie en plezier 

een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling 

van Pluryn.”

Samen naar de top met

Vijftien jongeren van de Pluryn-locaties De Beele, Jan Pieter Heije en Werkenrode Jongeren 

gaan in juni 2014 een grote sportieve uitdaging aan: het beklimmen van de bekende berg 

Mont Ventoux in Zuid-Frankrijk. Pluryn haakt met dit initiatief aan bij het succesvolle 

wielerevenement Equipe Mont Ventoux, dat Koraal Groep sinds twee jaar organiseert.

De jongeren bereiden zich komend jaar gedegen voor, samen met een ‘fietsbuddy’. Deze 

buddy fietst straks ook mee naar de top. Coördinator Miranda van de Pol van Pluryn over 

het doel van Equipe Mont Ventoux: “De jongeren staan centraal. De beklimming van de 

Mont Ventoux betekent voor hen een overwinning op zichzelf. Ze doen een waardevolle, 

positieve ervaring op en dat zal hun zelfvertrouwen versterken.”

Hans van Schaik

Equipe Mont Ventoux

Afscheid bestuurder
met Rob de Jong, voorzitter Raad 
van Bestuur Pluryn

Pluryn presenteert PlurynWerkt. Wat is 

het doel? PlurynWerkt is de bindende 

factor tussen verschillende organisatie-

onderdelen van Pluryn, die zich richten 

op arbeid. We hebben ze met elkaar 

verbonden met als doel voor iedere cliënt werk of een 

alternatief voor werk te realiseren. 

Waarom wil Pluryn voor iedereen werk realiseren? De strategie van 

Pluryn is om iedereen te begeleiden naar een zo zelfstandig moge-

lijke plek in de samenleving. Werk is daar een beslissend onderdeel 

van. Je wilt je als mens ontwikkelen, jezelf in je eigen kracht zetten. 

Daarnaast heb je als mens twee belangrijke sociale circuits: privé en 

werk. De een biedt de mogelijkheid om even te ontsnappen uit de 

ander. Dus als het thuis even niet lukt, kun je op je werk terecht. Dat 

heeft iedereen wel eens, waarom mensen met een handicap niet?

Werken is toch niet voor iedereen weggelegd? Werk moet je zien in 

de ruime zin des woords. Kijk naar de participatieladder, die gaat 

van dagbesteding op het terrein van de instelling tot betaald werk. 

Als het even kan, organiseren we voor iedereen een persoonlijke 

invulling in het grijze middengebied. Dat is puur maatwerk. We 

hebben net zoveel concrete invullingen als cliënten. Enkele voor-

beelden vind je in dit magazine.

Welke rol hebben gemeentes hierin? Gemeentes krijgen via de 

Participatiewet veel kansen om innovatief met begeleiding naar werk 

om te gaan. Hoewel er nog veel onzeker is, is het duidelijk dat 

gemeenten in het grijze gebied tussen dagbesteding en betaald werk 

veel regie kunnen pakken. Dan is Pluryn nadrukkelijk aanwezig met 

mogelijkheden in inclusieve dagbesteding, onze maatschappelijke 

ondernemingen, scholen, Jobstap en REA College. Ofwel: Pluryn-

Werkt.

Wat kan PlurynWerkt concreet voor gemeentes betekenen? We willen 

gemeenten helpen. Laat ons de ‘granieten bestanden’ analyseren en 

de mensen die het betreft goed in beeld brengen. Zo kunnen we tot 

individuele oplossingen komen voor mensen met een grote afstand 

tot de arbeidsmarkt. We doen dat al en het levert veel op. Voor 

maatwerkoplossingen is samenwerking nodig met het UWV, zorgver-

zekeraars en gemeenten. Het blijkt dat er dan nieuwe verrassende 

modellen mogelijk zijn. Denk aan ‘Mini-jobs’ en ‘Eigen Baas’, 

projecten die we onder meer met de gemeente Nijmegen ontwikkel-

den. Ook hierover lees je meer in deze uitgave van Sterk! 
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nieUwS

draait het om fietsenbij Rob de Jong is de baas van Pluryn.

Hij vertelt over PluynWerkt.

Rob: “Gemeentes moeten straks werk voor 

cliënten regelen.

Pluryn kan gemeentes met PlurynWerkt dan goed helpen.

Pluryn zoekt voor iedere cliënt werk.

Alle delen van Pluryn werken daarvoor samen.

Veel mensen in de gemeente vinden moeilijk werk.

Pluryn bedenkt nieuwe manieren voor hen: 

Mini-jobs en Eigen Baas.

Iedereen doet wat hij kan:

van dagbesteding tot een betaalde baan.

inhoUd



PlurynWerkt helPt meer 
mensen aan het Werk

Een leuke baan, dat wil toch iedereen? 
Om dat voor elkaar te krijgen is er nu 
PlurynWerkt.
PlurynWerkt gaat uit van de dromen, 
kansen en mogelijkheden die mensen 
hebben. Samen wordt een traject  
uitgestippeld om een diploma te halen, 
werkervaring op te doen en een  
droombaan te krijgen. Een baan 
waarin iedereen het maximale uit 
zichzelf kan halen. Die droombaan in 
het bedrijfsleven, bij organisaties en 
instellingen of bij een van de maat-
schappelijke ondernemingen of acti-
viteitencentra van Pluryn.

PlurynWerkt is een full-serviceconcept. Het 

bundelt alle expertise en ervaring van Pluryn 

op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, 

leren en werken. Binnen PlurynWerkt werken 

REA College, Tarcisiusschool, De Bolster, Jobstap 

en de maatschappelijke ondernemingen en 

activiteitencentra van Pluryn nauw samen. 

Met als gezamenlijk doel: zoveel mogelijk 

mensen aan het werk en maximale participa-

tie in de samenleving. 

PlurynWerkt biedt een breed scala aan  

mogelijkheden om mensen met een grote 

afstand tot de arbeidsmarkt, snel naar werk te 

begeleiden. Variërend van praktijkonderwijs, 

leerwerktrajecten, talentenexpeditie en  

arbeidstraining tot dagactivering, arbeids-

re-integratie, jobcoaching, opstapbanen, 

Mini-jobs en reguliere banen. Door de  

geïntegreerde aanpak kan PlurynWerkt maat-

werk bieden en snel resultaat boeken.

PlurynWerkt is er voor eigen cliënten, maar 

ook voor andere jongeren en volwassenen 

die moeilijk aan een baan komen. Pluryn- 

Werkt heeft al een groot aantal gemeenten, 

werkgevers en het UWV met succes geholpen 

om mensen met een grote afstand tot de 

arbeidsmarkt aan een werkplek of baan te 

helpen. PlurynWerkt regelt alles wat daarbij 

komt kijken. Ons motto is niet voor niets: 

Sterker in de samenleving, Powered by Pluryn! 

ParticiPatie telt!
Henk van den Broek, manager Participatie bij Pluryn zegt: 

“Pluryn ontwikkelde in de afgelopen jaren vele nieuwe 

initiatieven voor werk, met name in het grijze gebied tus-

sen dagbesteding en betaalde arbeid. We deden dat niet 

alleen, maar in samenwerking met het midden- en klein-

bedrijf, instellingen en gemeenten. Daarbij ondersteund 

door de aan Pluryn verbonden landelijk werkende  

integratiebedrijven REA College en Jobstap.”

“PlurynWerkt is daarop een logisch vervolg. De interne 

dagbestedingslocaties van Pluryn sluiten, want participatie 

telt voor Pluryn! Binnen PlurynWerkt ontwikkelen we con-

crete werkmogelijkheden voor mensen met grote afstand 

tot betaald werk, waaronder Wajongers en mensen met 

de zwaarste zorgvraag. We realiseren op allerlei manieren 

toeleiding naar werk, ook voor mensen uit de zogeheten 

‘granieten bestanden’.” 
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Iedereen wil toch een leuke baan?

Maar daarvoor moet je wel wat doen.

Je hebt vaak een diploma nodig.

En ook ervaring met dat werk.

PlurynWerkt kan daarbij helpen:

school, stage en een baan zoeken.

PlurynWerkt regelt het samen met jou.

Henk van den Broek is van PlurynWerkt:

“We werken samen met de gemeente en bedrijven.

En met REA College en Jobstap.

We vinden heel vaak werk.

Ook voor mensen bij wie dat nooit lukte.”
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“Hiervoor heb ik in de bajes gezeten. Dat was een zware tijd. Ik kom 

uit Rhenen en zocht bewust een plek buiten die regio. In Kemnade 

bij Nijmegen wilde ik wel wonen.”

Het is vooral de aanpak van Kemnade die Alex aanspreekt: “Bij  

Kemnade helpen de begeleiders je. Ze bouwen een band met je op. 

Iedereen behandelt mij als een gewoon mens. Dat was goed voor 

mij. Ik ben echt veranderd doordat ze me hier een tweede kans 

hebben gegeven. Nu doe ik mijn eigen boodschappen, heb ik gewoon 

internet en een mobiel en ik werk in een normaal bedrijf.”

Tips
“Mijn werkbegeleider Jean heeft de baan in het hondenpension  

geregeld. Ik werk er al meer dan een half jaar. Mensen brengen hun 

honden naar het pension. Wij verzorgen hun huisdieren en ruimen 

hun hok op. Het gaat nu wel goed, ik heb er veel bij geleerd.”

Hiervoor werkte Alex bij een manage en een hondenuitlaatservice. 

Dat was geen succes. “Ze vonden dat ik het werk niet snel genoeg 

oppakte. Kijk, bij nieuwe dingen heb ik begeleiding nodig. Iemand 

die me tips geeft als ik het niet meer weet. Jean is me altijd blijven 

steunen.”

Stier
Het is geen toeval dat al zijn banen met dieren te maken hebben. 

“Ja, ik heb echt iets met dieren. Als klein jongetje kwam ik eens bij 

een boer. Die had een wilde stier, maar ik kon dat beest gewoon 

aaien. De boer zei toen dat ik iets met dieren moest gaan doen. Toen 

wist ik het.”

Opnieuw beginnen
Alex vindt zichzelf geen probleemjongere meer. Hij heeft zijn agressie 

nu veel beter onder controle. “Kijk, ik heb een stoornis in mijn  

hersenen. Die gaat nooit helemaal weg. Ik kan wel proberen om 

probleemsituaties te vermijden.”

Voordat Alex zelfstandiger kan wonen, moet hij nog wat praktische 

zaken leren, zoals koken en met geld omgaan. “Ik wil een nieuw 

leven en echt veranderen. Mijn toekomstdroom is een eigen huis in 

Nijmegen vinden, met een leuke vriendin en een goede baan.”

Bekijk de videoclip van Alex op www.youtube.com. Zoek 
daar op: Alex Baars, straks als je groter bent. ◊

Alex werkt hArd AAn  een terugkeer 

in de maatschappij

Alex Baars werkt graag met dieren. Sinds een half jaar doet hij vrijwilligerswerk bij een hondenpension in  

Groesbeek. De vrolijke en positieve Alex (27) woont op dit moment bij Kemnade in Groesbeek. Op deze locatie 

van Pluryn wonen jongvolwassenen met een licht verstandelijke handicap en sterke gedragsproblemen.  

Maar aan dat gedrag heeft Alex hard gewerkt. “Ik ben geen probleemjongere meer”, stelt hij heel beslist. 

_−_

_−_

_−_

_−_

_−_
_−_−−

_−_

_−_

_−_−−
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Acht weken, drie vragen. Dat is de Talentenexpeditie van 
Pluryn in het kort. Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? 
Jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt gaan 
op expeditie naar de beantwoording van die vragen. En 
met succes.

Mark van den Bosch is trajectbegeleider bij de Talentenexpeditie, 

die wordt uitgevoerd bij leerwerkbedrijf Werkzin in Elst, in samen-

werking met Jobstap en REA College. Elke twee maanden schuift een 

nieuwe groep van zo’n tien jongeren bij hem aan. Ze zijn verwezen 

door het Regionaal Jongerenloket Nijmegen, dat in de Talenten- 

expeditie een ultiem middel ziet om jongeren die bijna niet te be-

middelen zijn naar werk, op het juiste spoor te zetten. “Hun afstand 

tot de arbeidsmarkt kan vergroot zijn door bijvoorbeeld detentie, 

een beperking of een verslaving”, vertelt hij. “Samen gaan we die 

afstand verkleinen.”

Bedrijfsbezoeken
Dat doen de jongeren door zichzelf beter te leren kennen. Van den 

Bosch: “Wat zijn mijn interesses? Wat zijn mijn kwaliteiten? Maar 

ook: wat zijn mijn belemmeringen? Allemaal belangrijke vragen, die 

worden beantwoord door tests, uitdagende groepsopdrachten,  

bedrijfsbezoeken en reflecteren op eigen vaardigheden en kwaliteiten. 

Niet alleen de vakvaardigheden komen aan bod, maar ook de  

sociale vaardigheden.”

Belangrijke stap gemaakt
De trajectbegeleider wijst naar een lege stoel in zijn klaslokaal. “Om 

een voorbeeld te geven: we hadden hier begin dit jaar een jongen. 

Ik zie hem nog zo zitten op de eerste dag. Tijdens zijn traject zat hij 

eigenlijk nog in detentie. Hij had soms last van agressief gedrag.  

Als je in zijn ogen iets verkeerds deed, kon hij erg boos worden.  

We zijn met hem aan de slag gegaan. Hij is zichzelf gaan ontdekken. 

Aan het eind van het traject werd hij niet meer agressief, maar liep 

hij even weg als hem iets niet zinde, om later terug te komen en zijn 

excuses aan te bieden. Ook kon hij een werkopleiding gaan volgen. 

Van gevangenis naar opleiding in acht weken. En bovendien als een  

bewuster mens.” ◊

 “  Mijn leven    
op de rit”
In anderhalf jaar tijd namen zo’n zes groepen van tien 

Nijmeegse jongeren deel aan de Talentenexpeditie. Maar 

liefst zestig procent van de jongeren stroomde door naar 

een werkopleiding of naar betaald werk. Roel (27) behoort 

tot die laatste categorie. Hij heeft sinds september een 

contract bij een koffiebedrijf, dat huist in het gebouw 

van Werkzin.

“Via de gemeente kwam ik terecht bij de Talentenexpedi-

tie. Ik had een heel moeilijke periode achter de rug met 

veel therapie. Dankzij de Talentenexpeditie kreeg ik mijn 

zelfvertrouwen terug. Het werkte echt verhelderend. Uit 

de tests kwam dat ik een technisch en analytisch vermo-

gen heb. Nu repareer ik onder meer koffieautomaten. Ik 

heb zelfs mijn rijbewijs gehaald en rij heel Nederland door 

om de automaten op te halen en af te leveren. Ja, door 

de Talentenexpeditie heb ik mijn leven letterlijk op de rit.”

Talentenexpeditie Werkzin, Jobstap en REA College

Trajectbegeleider Mark van den Bosch (l) 

en Jesse, die via de Talentenexpeditie een 

schildersopleiding is gaan volgen.
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De Talenten expeditie is bij Werkzin in Elst.

De gemeente Nijmegen stuurt jongeren.

60 jongeren deden al mee.

Het zijn jongeren zonder werk.

Ze hebben een beperking.

Soms komen ze uit de gevangenis.

Ze ontdekken in welk werk ze goed zijn.

Dan kunnen ze dat vak leren. 

Soms vinden ze al snel een baan.

Roel had vroeger veel problemen.

Hij ontdekte dat hij technisch was.

Roel repareert nu automaten voor koffie.

Hij haalde ook zijn rijbewijs.

De Talenten expeditie was goed voor hem.

 

op expeditie naar 



Zeg Rotterdam en Kim’s hart gaat open. 
Kim (17) woont in gezinsgroep Hulst 
bij De Hoenderloo Groep, komt uit 
Spijkenisse, maar is dol op de stad 
Rotterdam. “Toen ik na een half jaar 
JeugdzorgPlus bij De Hoenderloo Groep 
voor het eerst weer Rotterdam bin-
nenreed, moest ik huilen”, vertelt ze. 
Geen wonder dat ze een ontmoeting 
met burgemeester Aboutaleb van ‘haar 
stad’ best spannend vindt. In de prach-
tige werkkamer van de burgemeester 
vallen de zenuwen van haar af en 
komt het tot een gezellig en informa-
tief gesprek.

“Het ging thuis niet zo goed”, antwoordt Kim 

op de vraag van burgemeester Aboutaleb hoe 

ze bij De Hoenderloo Groep terecht is gekomen. 

“Het contact met mijn moeder is slecht en 

mijn vader is ziek. Ik was 15 en liep veel weg. 

Ik had verkeerde vrienden. Toen mijn oma 

overleed, dacht ik: het boeit me allemaal 

niet meer. Ik doe gewoon wat ik zelf wil. Ik 

ging ook niet meer naar school.”

Toen Kim bij JeugdzorgPlus van de Hoenderloo 

Groep werd geplaatst, was ze in eerste in-

stantie vooral boos. Maar dat gevoel zakte, 

toen ze in de gaten kreeg dat het zo inder-

daad niet verder kon. Inmiddels gaat het 

beter en woont ze bij een gezinsgroep op 

het terrein van De Hoenderloo Groep. “Ik heb 

steeds meer mijn plek gevonden en ben nu 

blij dat ik er woon. In een jaar heb ik een 

horeca-opleiding afgerond op het Hoenderloo 

College. Nu volg ik een opleiding DTP op een 

buitenschool in Arnhem.”

“En wat is je doel?”, wil de burgemeester 

weten. “Eerst mijn school afmaken. Daarna 

wil ik naar het Grafisch Lyceum in Rotterdam 

en hier wonen op een plek waar ik me  

veilig voel.” 

Opvang in de regio
“Het is lastig als het contact tussen ouders 

en kinderen verstoord raakt”, vindt Abouta-

leb. Hij kent De Hoenderloo Groep en was 

er eens op bezoek toen hij nog wethouder 

Jeugd in Amsterdam was. De Hoenderloo 

Groep heeft nu een subsidierelatie met de 

stadsregio Rotterdam. Dat betekent dat er 

regelmatig jongeren vanuit de regio  

Rotterdam voor een behandeling naar  

Hoenderloo komen. 

“We zien natuurlijk het liefst dat jongeren in 

hun eigen omgeving worden ondersteund, 

veilig bij hun ouders”, zegt de burgemeester. 

“Het kan natuurlijk zijn dat er een zwaardere 

vorm van ondersteuning nodig is omdat er 

bijkomende problemen zijn als een beperking, 

psychische of gedragsproblemen, mishande-

ling of misbruik. Maar dat hoeft niet automa-

tisch tot een breuk met thuis te leiden.” 

Rotterdam legt hier een grote verantwoorde-

lijkheid bij het onderwijs, legt de burgemees-

ter uit. “Van scholen mag worden verlangd 

dat ze dergelijke vraagstukken kunnen  

detecteren en weten wat er nodig is om een 

kind richting volwassenheid te dirigeren. Uit 

huis plaatsen is het laatste waaraan je begint. 

Residentiële zorg is kostbaar en voor het kind 

niet altijd het beste. Zorg allereerst dat het 

in de gezinnen goed gaat. En als het thuis 

echt niet gaat, zorg dan voor opvang in de 

eigen regio. Die gaan we nu realiseren.”

Gespecialiseerde jeugdzorg
De Hoenderloo Groep ontwikkelde zich de 

afgelopen jaren tot een landelijke organisatie 

voor gespecialiseerde jeugdzorg. Als het elders 

echt niet lukt, is er ‘Hoenderloo’. Kim is hier, 

ver weg van huis, opgevangen en heeft daar 

baat bij. Ze komt er tot rust en is even weg 

uit het milieu waarin ze verzeild was geraakt. 

Zoals Kim zijn er natuurlijk meer jongeren. 

De burgemeester knikt. “Zeer gespecialiseerde 

zorg kunnen we beter landelijk organiseren. 

Dan kunnen we bestaande kennis centra- 

liseren en beter benutten. Gespecialiseerde 

jeugdzorg is niet in alle regio’s nodig.”

Grote betrokkenheid
Burgemeester Aboutaleb is zeer betrokken 

bij jeugdzorg. Als wethouder van Amsterdam 

stond hij aan de basis van de huidige reor-

ganisatie, vertelt hij. Samen met de voor-

malige Rotterdamse wethouder Jeugd Leonard 

Geluk schreef hij een plan, maar vond daarvoor 

destijds geen draagkracht bij de minister. Veel 

van zijn ideeën vindt hij nu in de actuele 

transitieplannen terug.

De betrokkenheid van de burgemeester blijkt 

ook als het gesprek voorbij is. “Ik wens je 

veel sterkte met alles en veel plezier in je 

groep. Zorg dat je weerbaar in het leven komt 

te staan”, zegt hij tegen Kim. “Hier heb je 

mijn kaartje. Wil je me eens schrijven hoe 

het verder met je gaat? Ik ben daar erg  

benieuwd naar.”

“Dat zal ik zeker doen”, antwoordt zij. “En 

dat kaartje lijst ik in en hang ik aan de muur!”, 

lacht Kim trots. ◊ 

Gespecialiseerde jeugdzorg 
landelijk organiseren

Uit hUis plaatsen. Het
 laatste waaraan je begint

Kim ontmoet burgemeester Aboutaleb van Rotterdam SAMENGEVAT
Kim woont bij De Hoenderloo Groep.

Maar Kim is dol op Rotterdam.

Ze sprak met de burgemeester van die stad.

De burgemeester heet Aboutaleb.

Hij vroeg waarom Kim naar Hoenderloo ging.

Kim zei: “Het ging heel slecht thuis.

En ik kreeg verkeerde vrienden.

Ik was eerst boos bij De Hoenderloo Groep.

Maar nu voel ik me er goed.”

De burgemeester zei: “Kinderen horen thuis.

Hulp moet zoveel mogelijk in de buurt zijn.

Als het echt heel moeilijk is,

dan pas mogen kinderen naar Hoenderloo.”

De burgemeester gaf Kim zijn kaartje:

“Laat weten hoe het met je gaat.”

Kim wil het kaartje inlijsten.
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 ‘Lean 
* * en * *

mean’ 

de wijk in

De Praktijk: advies, diagnose 
en behandeling voor mensen 

met een beperking

{
{

“Mensen met een beperking die zelfstandig wonen, krijgen voor hun 

ondersteuning in eerste instantie te maken met sociale wijkteams en 

huisartsen. Soms vraagt de problematiek om specifieke kennis. Hulp-

verleners kunnen dan een beroep doen op De Praktijk, die maakt 

specialistische hulpverlening snel en makkelijk toegankelijk”, vertelt 

Frans Ravestein, RVE-manager Behandeling bij Pluryn. 

De Praktijk is een initiatief van de drie zorgorganisaties Pluryn,  

Dichterbij en Driestroom. Er is een intensieve samenwerking met de 

AVG-praktijk van het Universitair Gezondheidscentrum Heyendael in 

Nijmegen (onderdeel van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het 

Radboudumc). De centrale voordeur naar de specialistische onder-

steuning van deze organisaties is ondergebracht bij een triagist  

(gedragswetenschapper) en een zorgmakelaar. Voor de onderliggende 

organisatie en om een goede bereikbaarheid te garanderen, maakt 

De Praktijk gebruik van het klantenbureau van Pluryn.

Belofte waarmaken Met één telefoontje naar 088 779 50 20 wordt 

de triagemedewerker in stelling gebracht, die binnen drie werkdagen 

contact opneemt met de zorgverlener. Een enkele keer is nog een 

bezoekje aan de cliënt nodig om de hulpvraag volledig in beeld te 

krijgen. De triagemedewerker schakelt vervolgens de zorgmakelaar 

in, die toegang heeft tot de kaartenbak met behandelspecialisten 

van de drie zorgleveranciers. In een productenboek zijn kwantita-

tieve en kwalitatieve normen voor het behandelaanbod vastgelegd, 

zodat het niet uitmaakt van welke zorgorganisatie de betrokken spe-

cialist afkomstig is. De behandeling zal altijd hetzelfde zijn.

“Onze kracht is dat we stringente reactietijden aanhouden. Binnen 

zeven dagen moet de cliënt een eerste gesprek hebben gehad en 

binnen twee weken moet het onderzoek of de behandeling zijn  

gestart. Kan een behandelaar door drukte niet aan de afgesproken 

reactietijd voldoen, dan zoeken we een ander. Tot nu toe hebben we 

onze beloftes altijd waar kunnen maken.”

Toekomstproof De Praktijk is zonder veel bombarie van start ge-

gaan. Alleen de lancering van de website en een folder leidde al tot 

een hoos aan vragen. “Het overtreft onze verwachtingen. Hulpverle-

ners in de wijk weten ons goed te vinden. Inmiddels willen ook 

andere regio’s zich aansluiten”, aldus Frans Ravestein. De dienstver-

lening is zo ‘lean en mean’ mogelijk georganiseerd en toekomstproof. 

Dat maakt De Praktijk interessant voor gemeenten, die de organisa-

tie eenvoudig kunnen overnemen en integreren in de WMO. Het 

succes van De Praktijk is mede te danken aan het Zorgkantoor VGZ, 

laat Frans Ravestein weten. “Zij denken nadrukkelijk met ons mee. 

Niet alle consulten en behandelingen zijn namelijk te vangen in 

declaratieregels van de Nederlandse Zorgautoriteit. Daar tegenover 

staat dat dankzij De Praktijk dure intramurale opnames uitgesteld 

kunnen worden of soms zelfs helemaal niet nodig zijn.” ◊

Voorbeelden 
uit de Praktijk
Senior gedragswetenschapper/GZ-psycholoog Paul Prins 

werkt als triagemedewerker voor De Praktijk. “De hulpvra-

gen die ik krijg, zijn te onderscheiden in diagnostiekvragen 

en behandelvragen. Tot de eerste categorie behoort bijvoor-

beeld de vraag: Waarom stagneert de ontwikkeling van mijn 

kind? Een gedragswetenschapper kijkt waar knelpunten 

zitten, met als doel de ontwikkeling weer op gang te bren-

gen. We doen onderzoek naar sterke en zwakke punten 

van een persoon, zodat we weten welke ondersteuning 

nodig is om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren 

in de samenleving.” 

“Veel behandelvragen gaan over 

angsten. Zo durven sommige 

mensen niet meer naar buiten 

te gaan. Door het inzetten van 

gerichte therapieën kunnen we 

de angst laten afnemen waardoor 

ze weer een normaal leven kun-

nen opbouwen. Verder is er een 

grote vraag naar traumaverwerking bij mensen met een 

beperking. Zij hebben klachten passend bij een posttrau-

matische stressstoornis, als gevolg van slechte ervaringen 

in hun kinderjaren of andere nare ervaringen. Na behande-

ling kunnen ze weer goed functioneren.”

Op de foto: Barbara Reijnen van het Klantenbureau van 

Pluryn en Paul Prins, triagemedewerker bij De Praktijk.

Als gevolg van de transitie AWBZ/WMO woont een groeiende 
groep mensen met een verstandelijke handicap zelfstandig, 
midden in de samenleving. Zij hebben geen directe verbinding 
meer met de behandelaars van gespecialiseerde zorginstel-
lingen. Om een rechtstreekse lijn te leggen van huisartsen 

en generalistische wijkteams naar de expertise van de be-
handelaars, is in de regio Nijmegen De Praktijk opgericht: 
advies, diagnose en behandeling voor mensen met een be-
perking. Het concept is dusdanig succesvol dat het naar alle 
waarschijnlijkheid zal worden uitgerold naar andere regio’s.
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Op de foto: Frans Ravestein, RVE-manager Behandeling bij Pluryn.

SAMENGEVAT

Mensen met een beperking wonen vaker in wijken.

Soms hebben ze extra hulp nodig.

De huisarts moet dan hulp zoeken.

Maar die hulp was moeilijk te vinden.

Daarom is er nu De Praktijk in Nijmegen.

Pluryn, Dichterbij, Driestroom en Radboudumc 

werken daarvoor samen.

De huisarts zoekt hulp voor iemand.

En belt De Praktijk.

De cliënt krijgt binnen een week antwoord.

De hulp start binnen twee weken.

De Praktijk is een succes.

Andere steden willen nu ook De Praktijk.



Het voetveer dat dagelijks heen en weer vaart 

tussen Oosterbeek en Driel is het domein van 

Jordy Hakfoort. Hij heeft er een prachtbaan, 

met dank aan Jobstap. “Ik wist dat ze iemand 

zochten en dat het pontje van Jobstap is. Ik 

wilde er graag werken, ik ken 

het pontje goed. Ik woon in 

Doorwerth en we varen hier vaak 

over als we naar mijn oma in Elst gaan.” 

Jobstap biedt mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt een ‘opstapbaan’ bij het pont-

je. Ze doen er basisvaardigheden en werker-

varing op. “Ik verkoop kaartjes, help klanten 

en help bij het aanleggen. Ook houden we de 

pont schoon en helpen bij het onderhoud”, 

vertelt Jordy. De diensten wisselen. Regelma-

tig staat Jordy al om 7.00 uur ’s morgens op 

de aanlegsteiger om aan de slag te gaan. “Dat 

is niet erg. Ik ben het wel gewend. Hiervoor 

werkte ik bij een dakdekkersbedrijf en moest 

ik ook vaak vroeg op. Later wil ik weer in de 

bouw gaan werken. Als ik daarvoor naar school 

moet, zou ik dat wel doen. Een dag leren en 

vier dagen werken bijvoorbeeld. Zonder di-

ploma kom je tenslotte nergens.”

“Mijn werkgever zegt dat ik iets snel oppik 

als het om elektronica gaat.” Rutger Koch 

(20 jaar) werkt bij de Nijmeegse tak van 

ICT-bedrijf Inexeon. Hij volgde hiervoor een 

opleiding bij REA College van Pluryn. “Waar-

om REA College in Nijmegen? Ik heb een 

niet-aangeboren hersenletsel 

(NAH). Dat betekent dat ik me 

minder kan concentreren en niet 

alles direct begrijp. Bij REA College stel-

den ze voor mij een perfecte mix samen van 

theorie en praktijkonderwijs. En natuurlijk 

speelde de baangarantie van REA College 

mee.”

“Na mijn stage bij Inexeon kon ik daar in 

juli 2013 ook terecht voor een baan. Ik ben 

een gewone werknemer en krijg een normaal 

loon. Ik ben vooral bezig met het repareren 

van printplaatjes voor computers.”

“Zichtbare foutjes op een printplaat herken 

ik gemakkelijk. In de ICT raak je echter nooit 

uitgeleerd. Daarom ga ik een cursus doen 

om me verder in dit vak te bekwamen.”

“Mijn begeleider Wilbert komt af en toe langs, 

maar eigenlijk heb ik geen begeleiding meer 

nodig. Misschien kan ik nog wat zelfstan-

diger leren werken. Ik zit wel goed bij deze 

werkgever.”  >>
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Leren en werken is voor Gabriëlla Voortman 

(16) een ideale combinatie. Zij zit op VSO De 

Bolster in Deventer en loopt drie dagen in 

de week stage. “Ik kan niet goed stil zitten. 

Ik moet altijd iets doen”, legt ze uit. “Dit jaar 

wil ik mijn branchecertificaat ‘Werken in de 

groothuishouding’ halen, vertelt ze. Op maan-

dag en dinsdag werkt Gabriëlla voor zorg-

organisatie Carinova bij de woonzorglocaties 

Sint Jozef en Ravelijn. Daar maakt ze onder 

andere de kamers van bewoners schoon. 

Op woensdag werkt ze via schoonmaak-

bedrijf Glans op haar eigen school. 

“Het leukste aan dit werk vind ik de gezel-

ligheid met collega’s en de warme ontvangst 

die je van bewoners krijgt bij Sint Jozef en 

Ravelijn. Ik maak altijd tijd voor een praatje 

of ik help ze even ergens mee. Dat vind ik 

belangrijk. Later wil ik de zorg in, met men-

sen werken. De school vindt het belangrijk 

dat ik eerst deze opleiding afmaak. Want 

je weet nooit hoe het loopt, zeggen ze. 

Maar ik ben er positief over!” 

“Het leukste van mijn werk is dat je in 

de nabewerking het eindresultaat ziet”, 

vertelt Lesley Mooren. “Alles wat er bij 

Nezzo print & creatie uit de printer rolt, 

heeft nabewerking nodig. Je snijdt het 

printwerk bijvoorbeeld in het juiste for-

maat. Soms zijn er nog andere bewerkin-

gen nodig zoals rillen, vouwen en inbin-

den. Als ik dan een mooi boek in de 

winkel zie dat ik gemaakt heb, ben ik 

best trots.” Lesley (40) werkt al twaalf 

jaar bij Nezzo, een maatschap-

pelijke onderneming van Pluryn. 

Zijn ouders hadden een drukkerij. Zelf 

volgde hij een grafische opleiding. 

“Maar ik ben nierpatiënt. Werkgevers wil-

len niemand aannemen die drie keer per 

week een dag kwijt is met nierdialyse. Bij 

Nezzo kon ik wel terecht.”

Lesley heeft het erg naar zijn zin bij 

Nezzo in Druten. “Het werk is leuk en er 

is een goede sfeer onder de collega’s. Ik 

volg nu een cursus om beter te leren 

werken met software als Photoshop en 

InDesign. Na die cursus wil ik bij Nezzo 

achter de computer gaan ontwerpen.”

Deniz Creaties staat er op zijn kaartje. Via 

het project Eigen Baas van Pluryn is Deniz 

Saraç voor zichzelf begonnen. Hij ontwerpt 

logo’s, visitekaartjes, posters en meer, voor 

bedrijven en particulieren. “Ik volgde een 

opleiding bij het REA College en werk sinds 

zes jaar bij Nezzo print & creatie, de maat-

schappelijke onderneming van Pluryn in 

Druten. Eigenlijk wilde ik al heel lang voor 

mezelf beginnen. Maar hoe? Eigen Baas 

was mijn kans. In het project zaten 

meer mensen met dezelfde wens. Om 

de twee weken kwamen we bij elkaar.  

We kregen workshops en opdrachten en 

wisselden ervaringen uit. Ik heb er veel aan 

gehad. Nu gaat het echte werk beginnen. 

Het project stopt voor mij, maar ik krijg 

nog ondersteuning vanuit Nezzo. Thuis 

heb ik een eigen kantoorruimte ingericht. 

De eerste opdrachten heb ik inmiddels 

afgerond. Ik heb een reclamebord gemaakt 

voor een autobedrijf en cadeaubonnen 

voor een webshop. Ook heb ik voor col-

lega’s van Eigen Baas gewerkt. Nu moet 

het gaan groeien!” ◊   
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Cliënten van Plurynlocatie De Winckelsteegh in  
Nijmegen werken hard mee in de personeelskantine, 
te vinden in dagbestedingsgebouw De Jol. Ze smeren 
broodjes, bakken appeltaart en ruimen tafels af. Bij 
De Winckelsteegh verblijven mensen met een matig 
of (zeer) ernstig verstandelijke handicap en meervou-
dig complexe handicaps. Ook is De Winckelsteegh er 
voor cliënten met een verstandelijke handicap en 
gedragsproblemen. 

Sinds 1 februari van dit jaar maakt de kantineploeg deel uit van 

Team Taakgericht van het Dagactiviteitencentrum van De Winckel-

steegh. Binnen Team Taakgericht voeren cliënten enkele uren 

taakgerichte activiteiten uit, binnen hun basisgroep. Zo is er een 

buitenploeg, halen cliënten glas en post op bij de verschillende 

gebouwen en is er nu dus ook de kantineploeg.

“We hebben de kantineploeg toegevoegd aan de basisgroepen, 

omdat de cliënten hierbij echt bezig zijn met een product”, vertelt 

clusterleider Sientje de Widt. “Dat is goed voor hun zelfontwik-

keling en -ontplooiing. Natuurlijk waren er in het begin wel de 

nodige uitdagingen, aangezien de kantine voor ons een nieuwe 

activiteit was. Het is heel belangrijk goed te kijken welke cliënten 

welke taken kunnen uitvoeren. En: waar liggen de kwaliteiten van 

de cliënt? Waar haalt de cliënt voldoening en plezier uit?” 

Beter humeur
De criteria ‘kwaliteit’ en ‘plezier’ gaan hand in hand bij de leden 

van de kantineploeg. “Het is erg belangrijk dat de cliënten lekker 

bezig zijn”, vertelt begeleidster Marga Wakker. “Ik merk aan de 

cliënten van de kantineploeg dat hun humeur daardoor echt 

beter wordt. Doordat ze écht ergens mee bezig zijn, worden ze 

veel actiever en zelfstandiger.” Sientje de Widt: “En dat is ook 

nodig. Want de kantine moet natuurlijk wel gewoon draaien. En 

dat gaat tot nu toe hartstikke goed.” ◊

dankzij de kantineploeg

aanschuiven bij 
de kantineploeg
Als het personeel pauzeert en geniet van bijvoorbeeld de 

eiersalade van Antonie of de tomatensoep van Marie-

Louise, is het voor de kantineploeg van De Winckelsteegh 

tijd om zelf ook te gaan lunchen. Antonie, Marie-Louise, 

Chiel, Siena, begeleidster Marga Wakker en vrijwilliger Cor 

Gietman nemen plaats aan de eettafel in ‘hun’ keuken. 

Even bijkomen van een wederom drukke ochtend. De 

redactie van Sterk! schuift aan.

Antonie: “Ik heb eiersalade gemaakt. Mijn specialiteit. Ik 

vind het heel leuk dat te maken en kan het al helemaal 

zelfstandig. De eieren pellen en snijden. En er moet ook 

lekker mayonaise bij.” Marga Wakker: “Ik ben mijn brood 

vergeten, dus heb ik Antonies eiersalade gekocht. Hoe die 

smaakt? Wat denk je? Voortreffelijk, natuurlijk!” Antonie: 

“Mijn eigen lievelingseten is pasta. Eigenlijk alle soorten. 

Ik voetbal, dus is het goed om pasta te eten. Ooit hoop 

ik spits van Ajax te worden.” Chiel: “Ik ruim graag op. 

Afdrogen, kopjes ophalen en praatjes maken, dat doe ik 

het liefst.” Marie-Louise: “Ik vind snijden het leukst. To-

maten snijden, prei snijden. Allemaal voor de tomatensoep!” 

Marga: “En het is belangrijk dat we goed proeven of alles 

op smaak is.” Siena: “Ik hou van gehaktballen draaien, 

kopjes ophalen en van K3!” Cor Gietman: “Jahaa, Siena 

houdt heel erg van gezelligheid en van zingen.” Siena 

(begint te zingen): “Meisjes met rode haren, die kunnen 

kussen, dat is niet mis!” Chiel: “Ze zingt ook vaak in de 

keuken. K3, maar ook André Hazes.” Siena: “Een beetje 

verliefd…” Marga: “Kom, we moeten weer aan het werk! 

Opruimen, de tafels schoonmaken… Zodat alles er weer 

netjes uitziet. Dan kunnen we morgen ook weer een keer 

appeltaart bakken.” ◊

_  _ 
zelfstandiger,
_ actiever en _
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wassen, vervoerstraining en het opbouwen van een sociaal netwerk. 

Wanneer je een taak aanmaakt, helpt de online coach je bij het uit-

voeren daarvan.” 

“Ik zou heel graag een app willen waarin je interactief werkt aan 

doelen en taken uit het zorgdossier van de cliënt. Acties in takenlijst-

jes motiveren niet. Als je er een spelletje van maakt door beloningen 

en andere hulpmiddelen aan acties te koppelen, maak je een taak 

veel leuker. Bovendien hebben cliënten zo meer inzicht in de doelen 

waaraan ze moeten werken. Daarmee voelen ze zich meer betrokken 

en verantwoordelijk voor het behalen van hun doelen.”

“Pluryn heeft cliënten en medewerkers uitgenodigd om deel te nemen 

aan het Living Lab. Hierin stel je tools ter beschikking waarvoor  

gebruikers zelf toepassingen kunnen bedenken. Soms leidt dat tot 

verrassende resultaten. Op Pluryn Plein, het intranet voor cliënten, 

staat bijvoorbeeld een elektronisch prikbord voor koopjes. Dit functio-

neert nu als datingsysteem. Dat willen we bij Quli ook: laat de gebrui-

kers zelf met toepassingen komen. Ik geloof echt in die aanpak.” ◊ 

INFORMATIE  WWW.QuLI.nL SAMENGEVAT
Quli is een programma voor computers, iPad en telefoon.

Pluryn werkt sinds kort met Quli.

Een aantal mensen gebruikt het al.

En iedereen kan volgend jaar met Quli werken. 

Cliënten kunnen dan zelf hun zorg regelen.

En al hun gegevens inzien:

zoals werkdoelen en rapportages uit je individueel plan.

Je kiest wie op jouw Quli mag:

begeleiders, ouders, vrienden, je baas.

Je kunt iets leren met leuke apps en games.

Bijvoorbeeld: leren koken of met geld omgaan.

Of je werkt aan je taken met een game.

Heb je zelf een goed idee voor Quli?

Mail het aan redactie@pluryn.nl.

PIlOTs: dE 
gEbRuIkERs 
AAN zET
In oktober 2013 startten drie pilots bij Pluryn om 
proef te draaien met Quli. De dienstverleners en 
de cliënten zijn hierbij echt aan zet. De pilots 
richten zich op de ondersteuning aan huis, de 
terugkeer van jongvolwassenen met een licht 
verstandelijke handicap en sterke gedragspro-
blemen in de maatschappij en op de Centrale 
Cliëntenraad en medezeggenschap. Daarnaast 
krijgt een aantal cliënten een iPad in bruikleen 
om gebruikerservaringen met Quli uit te wisselen. 

“Cliënten hebben via Quli contact met mensen uit hun eigen netwerk. 

Dus ook de baas en de werkbegeleider zijn op het platform aanwezig. 

Zo heeft Quli een moodbox waarin je kunt vertellen hoe je jezelf 

voelt. Begeleiders kunnen aan de moodbox zien hoe de werkdag van 

een cliënt was”, legt Marian Draaisma uit. Als manager Marketing 

van Pluryn is zij nauw betrokken bij de invoering van Quli.

Quli is een initiatief van de zorginstellingen Dr. Leo Kannerhuis,  

Pluryn, Amarantgroep, Arq en ICT-partner Ordina. In Quli kan iemand 

met een zorgbehoefte zijn eigen (ziekte)informatie bundelen, delen 

en apps selecteren om zichzelf te ondersteunen. Het platform is 

bedoeld om het netwerk te versterken en mensen minder afhankelijk 

te maken van zorg. De juiste zorg is via Quli altijd bereikbaar. Gebruik-

ers hebben direct toegang tot hun dossiergegevens. 

Mix
“Zorg voor jezelf. Dat is de leuze van Quli”, verklaart Marian Draaisma: 

“Cliënten, hun omgeving en behandelaars kunnen met elkaar (op 

afstand) contact hebben en informatie uitwisselen. naast kostenbe-

sparing zijn er ook andere voordelen. Begeleiders bij Het Hietveld 

zijn soms 90% van de dag bezig om te vertellen wat cliënten moeten 

doen. De meeste informatie blijft niet lang hangen. Als je instructie-

filmpjes of taken klaar zet in Quli, hoeft de begeleider zichzelf niet 

steeds te herhalen en kan deze zich op andere kerntaken richten. 

Die mix van online en offline begeleiding zullen we steeds meer zien.”

“Er bestaat nog geen financieringsmodel. Wel kunnen we tijd besparen 

door het aantal fysieke bezoekmomenten te verminderen. Een  

begeleider kan bijvoorbeeld één op de drie ontmoetingen via beeld-

bellen laten plaatsvinden.”

Marian Draaisma beseft dat eHealth nog niet ingeburgerd is in de 

zorg. naast serieuze inhoud zoals het individueel plan en de medische 

gegevens, vormen handige apps en games daarom een stimulans 

om het gebruik aan te moedigen.

Apps en games
“De zorgapps in Quli zijn intelligent, zodat ze met elkaar kunnen 

praten”, vertelt Sanneke Langendoen, programmaleider eHealth bij 

Pluryn. “We hebben apps die als online coach dienen bij leren koken, 

 
met   Quli
regelen 

eHEAlTH bIj PluRyN

In de zorg is duidelijk een beweging te signaleren naar 
meer online diensten. Als innovatieve organisatie vervult 
Pluryn daarbij een voortrekkersrol. Een voorbeeld daarvan 
is de ontwikkeling van Quli, het online burgerplatform voor 
zorg en zelfmanagement. Quli staat voor Quality of Life en 
helpt mee om de maatschappelijke participatie van  
mensen met een handicap en/of complexe problematiek 
te bevorderen. Het is een sociaal netwerk voor cliënten in 
een beveiligde omgeving. Hiermee past Quli helemaal in 
de visie van Pluryn. En… bij het concept van PlurynWerkt.

Zelf zorg
“Dus als ik thuis ben bij mijn vader 
en ik voel agressie in mij opkomen, kan 
ik dit in de moodbox van Quli zetten, 
zodat mijn begeleider kan ingrijpen?”

“Ik vind het goed dat ik mijn ouders 
via Quli kan betrekken om mijn taken 

uit te voeren.”

Cliëntenraad Het Hietveld over Quli

Cliëntenraad Het Hietveld over Quli

Riekie zoekt contact met haar begeleider via Quli.

Begeleider Ties heeft via Quli contact op afstand met Riekie. 
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Onderzoeker Floor van Santvoort en ontwikkelaar Roy Dennissen van 

de afdeling R&D, leggen de laatste hand aan de app. De vraag ernaar 

kwam voort uit een onderzoek dat een groepje hbo-studenten uit-

voerde op verzoek van de afdeling Medezeggenschap van Pluryn. 

“Uit het onderzoek bleek dat het met name voor jongeren met een 

licht verstandelijke beperking lastig is om een mening te vormen 

over moeilijke onderwerpen die in cliëntenraadsvergaderingen aan 

de orde komen”, vertelt Floor.

“Terwijl het juist belangrijk is dat jongeren hun mening geven. Ze 

kunnen meepraten en daarmee hun verblijf bij Pluryn zo aangenaam  

mogelijk maken. Over onderwerpen die betrekking hebben op hun 

dagelijks leven hebben ze verzwaard adviesrecht. Dit betekent dat 

de instelling het advies van de cliëntenraad niet naast zich neer mag 

leggen. Deelnemen aan de medezeggenschap helpt cliënten in hun 

ontwikkeling op weg naar zelfstandigheid.”

Effectiever meepraten
Als oplossing voor dit vraagstuk bedacht de afdeling R&D de app 

Mijnadviesrecht. Die moet cliënten in staat stellen om effectiever 

gebruik te maken van hun verzwaard adviesrecht, zonder hulp of 

ondersteuning van anderen. De webgestuurde app draait op smart-

phones, tablets en ook op laptops.

Cliënten van de cliëntenraden en het Multimediacentrum waren nauw 

betrokken bij de totstandkoming ervan. Floor: “Ze hebben meege-

holpen en meegedacht, feedback gegeven op onderwerpen en mee-

gewerkt aan filmpjes. 

Neutraal en eenvoudig opgesteld
De app bestaat uit twee delen, legt de onderzoeker uit. “Er is een 

algemeen deel dat jongeren met een licht verstandelijke handicap 

helpt een mening te vormen over de onderwerpen Voeding, Veilig-

heid, Gezondheid/Hygiëne en Ontspanning. Filmpjes en vragen  

stimuleren om over deze thema’s na te denken. Uit het onderzoek 

bleek dat filmpjes en een spelelement daarbij kunnen helpen, dus 

die hebben we erin verwerkt. De vragen zijn zo neutraal en begrij-

pelijk mogelijk gesteld.” Het algemene deel van de app kan tevens 

worden gebruikt om actuele onderwerpen te bespreken met de  

achterban. De filmpjes en vragen lokken discussie uit. 

Uit het onderzoek bleek ook dat cliëntenraden behoefte hebben aan 

een plek waar ze ondersteuning kunnen vinden bij vergaderingen, 

zoals het plaatsen van agenda’s, notulen en een plek waar ze  

adviesvragen kunnen uitwerken en zelf filmpjes kunnen plaatsen. 

Het tweede deel van de app, dat speciaal voor Pluryn is ontworpen, 

biedt deze mogelijkheid. 

Ook voor andere organisaties
De app Mijnadviesrecht kwam tot stand in samenwerking met Vilans 

(kenniscentrum voor langdurige zorg), het Multimediacentrum van 

Pluryn en ICT-dienstverlener Masc. Bij het samenstellen ervan is gebruik 

gemaakt van de adviezen van Raad op Maat, de organisatie die zich 

sterk maakt voor zeggenschap en rechten van mensen met een beper-

king. Het fonds NutsOhra financierde het project. Floor van Santvoort 

tot slot: “Cliënten waren van begin tot eind betrokken. Deze app past 

helemaal in de zelfregiegedachte van Pluryn. Via het Kennisplein  

Gehandicaptensector zal de app worden verspreid onder andere zorg-

organisaties. Het is spannend of er straks echt mee gewerkt gaat 

worden. Slaat de app aan, dan gaan we hem doorontwikkelen.”◊ 

App Mijnadviesrecht voor jongeren met een licht verstandelijke handicap
Onderzoek en ontwikkelingen die de afdeling Research & Development uitvoert of initieert, moeten  

daadwerkelijk leiden tot een verbetering van de zorg, zo luidt de visie van Pluryn. De gloednieuwe 

app ‘Mijnadviesrecht’ is daar een mooi voorbeeld van.

INFORMATIE  www.mijnadviesrecht.nl

helpt
meepraten
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SAMENGEVAT
Pluryn heeft een afdeling voor onderzoek.

Die afdeling kijkt hoe de zorg beter kan.

Ze maakten een app:

een programma voor telefoons en computers.

Cliënten dachten mee over de app.

De app is voor de cliëntenraad.

De cliëntenraad mag Pluryn raad geven.

Pluryn luistert naar die raad.

Maar het gaat vaak over moeilijke dingen.

Er staan filmpjes in de app.

Die leggen moeilijke dingen goed uit.

En vragen: wat vind jij?

Filmpjes van cliënten kunnen ook in de app.

De app heeft een agenda.

En je leest waarover de cliëntenraad sprak. 



Begeleidster Wonen Sanne Rutten: “De kamers 

zijn groot zodat er ruimte is voor bijvoorbeeld 

tilliften, grote rolstoelen en andere appara-

tuur. Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat 

we hier alle ondersteuning gaan bieden, 

zodat de ouderen niet nóg een keer hoeven te verhuizen. 

We vervullen dus ook de functie van verpleeghuis.”

De leeftijd van de bewoners loopt uiteen van begin vijftig tot  

achter in de negentig. Sanne Rutten: “We hanteren geen exacte 

leeftijdgrens. Mensen met bepaalde syndromen worden bijvoorbeeld 

sneller oud. Zij kunnen dus al voor hun 65e ondersteuning nodig 

hebben.” 

Van alle gemakken voorzien
De drie woontorens aan de Ruys de Beerenbrouckstraat luisteren 

naar de namen Vuurtoren, Watertoren en Uitkijktoren. Twee van 

de woontorens hebben vier woonlagen voor elk zes bewoners. 

De afdelingen beschikken over een gezamenlijke huiskamer, een 

keuken en een ruim balkon. De middelste toren heeft drie woon-

lagen. Hier is de benedenetage ingericht als multifunctionele 

ruimte, bijvoorbeeld voor dagbesteding.

Het nieuwbouwcomplex in de Nijmeegse wijk Hatert is voorzien 

van alle faciliteiten. De bewoners gaan er echt op vooruit. “In 

Groesbeek hadden we per tien bewoners één douche. Nu heeft 

iedere bewoner een eigen douche en toilet”, geeft begeleidster 

Sanne Rutten als voorbeeld. “Daarnaast wonen er nu zes mensen 

op een afdeling. Vroeger waren dat er tien à elf.”

Gelukkiger
Het complex beschikt over twee dagbestedingsruimten. Merel 

Rombouts van Dagbesteding: “Zo kunnen de bewoners die wat 

minder prikkels kunnen verdragen in een rustiger ruimte de dag 

doorbrengen.”

In de multifunctionele ruimte zal ook elke eerste zondag van de 

maand om 11.00 uur een kerkdienst worden gehouden. Bij de 

dienst zijn ook mensen uit de buurt welkom, bijvoorbeeld van 

het naastgelegen zorgcomplex Zonnebaars van ZZG zorggroep. Er 

is ook al een samenwerking opgezet met de nachtdienst van deze 

locatie. Ook dat is een voordeel van het nieuwe gebouw. 

De veranderingen hebben een groot effect op de bewoners, merkt 

Sanne Rutten nu al. “Sommigen eten zelfs beter. Dat zijn vooral 

de mensen die vroeger ondersneeuwden, omdat ze een afdeling 

met tien anderen deelden. De bewoners zijn rustiger, gelukkiger. 

Er wordt meer gelachen.” ◊

Verhuizing brengt   vooruitgang
Bewoners genieten van nieuwe locatie Ouderenzorg Nijmegen
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Groesbeek werd Nijmegen, Schoonoord werd Ouderenzorg. Eind augustus verhuisden 66 ouderen met een 

handicap en/of psychogeriatrische klachten van Plurynlocatie Schoonoord naar hun nieuwe onderkomen in 

Nijmegen. Voor deze ouderen is er in de regio nog weinig specifieke opvang geregeld. Pluryn speelt met 

het nieuwe wooncomplex in op een groeiende vraag. 

SAMENGEVAT

Schoonoord verhuisde van Groesbeek naar Nijmegen.

Het heeft nu een andere naam: Ouderenzorg.

Hier wonen ouderen met een verstandelijke beperking.

Ook hebben ze klachten die horen bij het ouder worden.

Ze kunnen bijna nergens anders terecht.

De oudere cliënten wonen nu in een modern gebouw.

De verhuizing was even moeilijk.

Maar bijna alles staat op zijn plaats.

Het gebouw is heel mooi.

Iedere oudere heeft een eigen douche en toilet.

Dat was niet zo in Groesbeek.

De groepen zijn ook kleiner.

De bewoners zijn daarom rustiger en gelukkiger.

Ze lachen vaker.



Pluryn leert! 
speelt in op leer-
vraag cliënten
Pluryn Leert! heeft zestien cursussen, toegespitst 

op sociale vaardigheden, praktische vaardigheden 

en emotionele ontwikkeling, gebundeld in een 

cursusmap. De cursussen zijn bedoeld voor men-

sen met een verstandelijke en/of lichamelijke 

handicap.  

Pluryn onderzocht eerst aan welke cursussen 

cliënten behoefte hadden. De cursussen kunnen 

een opstap zijn voor een vervolgopleiding. Twee 

keer per jaar start Pluryn Leert! met een nieuwe cursuscyclus. 

Coördinator Maartje Ludriks: “Pluryn Leert! begint bij Plurynlocaties 

Groesbeekse Tehuizen en Werkenrode. Het is de bedoeling dat het 

initiatief zich via het inktvlekmodel over de gehele organisatie 

verspreidt. We onderzoeken ook mogelijkheden buiten Pluryn.”

nieuw 
kantoorpand 
in Arnhem
Na een korte periode van verbouwen en her-

inrichten heeft Pluryn de tweede verdieping 

van het kantoorgebouw aan de Kadestraat in 

Arnhem in gebruik genomen. Niet alleen is 

de verdieping praktisch en naar het gedach-

tengoed van het nieuwe werken ingericht; 

ook is het een sfeervolle werklocatie gewor-

den waar de Pluryn-stijl in kleur en materiaal 

terug te zien is. De flexplekken worden bezet 

door de ambulante medewerkers van Jan 

Pieter Heije-buiten en Jobstap. Verder zijn in 

het pand woningcorporatie Volkshuisvesting 

en MEE Gelderse Poort gevestigd. Pluryn hoopt 

de bestaande samenwerkingsverbanden met 

deze partners verder te verdiepen. 

Digitale kwaliteitsslag
met aysist en eiP
Met de invoering van twee om-

vangrijke computersystemen 

maakt Pluryn dit jaar een 

belangrijke kwaliteitsslag 

in het op maat beant-

woorden van de  

individuele zorgvraag 

van cliënten. 

Bijna alle onderdelen 

van Pluryn maken sinds 

dit jaar de werkroosters 

met behulp van het pro-

gramma Aysist. Inzet van Aysist 

beoogt echter een hoger doel dan alleen 

roosteren. Het biedt Pluryn de mogelijkheid 

om personeel optimaal in te zetten, rekening 

houdend met de zorgzwaarte van de cliënt 

én de gevraagde inzet van personeel. 

Dankzij deze ‘capaciteitsplan-

ning’ kan de personeels-

formatie steeds beter 

op de zorgvraag worden 

afgestemd. 

Tegelijkertijd met  

Aysist is ook EIP, het 

Elektronisch Individu-

eel Plan, ingevoerd. Eind 

2013 werkt heel Pluryn 

volgens planning met EIP. De 

huidige individuele plannen van 

cliënten worden in dit systeem geïntegreerd. 

Voordelen van een digitaal dossier zijn  

onder andere dat het duidelijk en overzich-

telijk en overal toegankelijk is.

Met een druk op de knop opende minister Edith Schippers van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport op vrijdag 10 oktober het gloed-

nieuwe sportcomplex op het terrein van Plurynlocatie Werken-

rode Jongeren in Groesbeek. Hier ligt het eerste officiële CP-veld 

ter wereld. Het complex wordt dan ook gebruikt als trainings-

accommodatie voor het CP Talentteam, de voetbalschool voor 

jonge voetballers met Cerebrale Parese (CP). Het Talentteam is 

een initiatief van Pluryn, Werkenrode School en de KNVB, onder-

steund door NOC*NSF. Ook maken zo’n 400 breedtesporters met 

en zonder handicap gebruik van het kunstgrasveld. De minister 

heeft lof voor het initiatief. “Dit complex is er gekomen door de 

krachten te bundelen. Een voorbeeld voor de sport in Nederland.”

cp-veld pluryn 
 “voorbeeld voor 
Nederland”

Leg de basis met 
een AKA-opleiding
Drukke klassen, te hoog tempo; het valt niet altijd mee om een 

opleiding op het roc te volgen als je een beperking hebt. De AKA-

opleidingen van Pluryn bieden maatwerk. Leerlingen kunnen in 

hun eigen tempo en in een kleine groep een opleiding volgen tot 

Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent (AKA) op mbo-niveau 1. Er is 

keuze uit een groot aantal uitstroomrichtingen. Leerlingen gaan 

twee dagen per week naar school, daarnaast lopen ze twee dagen 

stage bij een maatschappelijke onderneming of leerwerkbedrijf van 

Pluryn of bij een regulier bedrijf. Aan het eind van de opleiding 

volgt een officieel examen. Wie slaagt, heeft een echt mbo-diploma 

niveau 1 in handen. 

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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aan het werk via
Mini-jobs en Eigen Baas
Met de initiatieven Mini-jobs en Eigen Baas speelt Pluryn in op de 

wijzigingen bij dagbesteding, zoals de nieuwe Participatiewet die 

voorschrijft. Henk van den Broek, manager Participatie: “Via het 

project Mini-jobs plaatsen we mensen in loondienst bij maatschap-

pelijke ondernemingen of externe bedrijven, zonder dat ze hun 

begeleiding verliezen. Het loondeel krijgen ze aangevuld met een 

uitkering. Hiermee wordt bespaard op uitkering én begeleiding.”

Pluryn gaat uit van de reële loonwaarde van de geleverde arbeid. 

Henk van den Broek: “Stel dat een groep van 12 cliënten evenveel 

vakken vult bij een supermarkt als 3 scholieren. Dan kun je uit- 

rekenen dat ze 25% van het loon van die scholieren gaan verdie-

nen.” Het project ‘Eigen Baas’ stimuleert begeleid ondernemerschap 

bij cliënten. Mensen met een AWBZ/WMO-indicatie krijgen de mo-

gelijkheid om hun eigen bedrijf op te zetten. Ze ontwikkelen zelf 

producten en/of diensten. Zo kunnen deze ondernemers hun  

talenten optimaal benutten. colofon

|

|
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Pluryn ondersteunt mensen met een handicap en/of complexe problematiek bij het 

vergroten van kansen op een gelijkwaardige plek in de samenleving. Dat doen we via 

onze voorzieningen voor AWBZ-zorg, jeugdzorg, GGZ, arbeidsintegratie, onderwijs en 

maatschappelijke ondernemingen. Pluryn is een landelijk werkende organisatie met 

meer dan 150 locaties. Er werken 3.500 mensen.

www.pluryn.nl
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