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Per 1 juli treedt Monique Kavelaars (50) toe tot 

de Raad van Bestuur van Pluryn. Samen met 

bestuursvoorzitter Rob de Jong neemt zij de 

dagelijkse leiding over de organisatie op zich. 

In haar portefeuille zal de zorginhoud centraal 

staan. 

Monique Kavelaars studeerde in Leiden 

Klinische en Orthopedagogiek, met een pakket 

dat zich richtte op zowel zorginhoud (kinder-

psychiatrie) als organisatie en management. 

Daarna was ze in management- en directie-

functies werkzaam voor o.a. RIAGG Zuid-

Holland Noord, Pharos, GGD Eemland, GGD 

Midden-Nederland en De Waag Nederland. 

Zij kijkt er naar uit om bij Pluryn aan de slag 

te gaan. “Ik hecht grote waarde aan goede 

kwaliteit, het nemen van verantwoordelijk-

heid en vernieuwing van zorg. In deze tijd van 

transities is het zaak om als zorgorganisatie 

kwaliteit en resultaten te tonen. Want op 

basis daarvan maken de financiers keuzes.” 

Nieuwbouw 
voor 
ZMOLK’ers 
bij PluryN 
Pluryn ontwikkelt in samenwerking met 

Onderwijscentrum Zuid-Gelderland nieuw 

aanbod voor Zeer Moeilijk Opvoedbare en 

Lerende Kinderen (ZMOLK’ers). Dit zijn 

jongeren van 12-20 jaar met een IQ tussen 

40-60 en moeilijk verstaanbaar gedrag. Op het 

terrein van Pluryn-locatie Werkenrode Jeugd in 

Groesbeek wordt momenteel een paviljoen 

voor hen ingericht. In deze veilige en prikkel-

arme omgeving zullen de geledingen wonen, 

behandeling en onderwijs op een intensieve 

wijze samenwerken. Voor de nieuwe voorzie-

ning vraagt Pluryn een BOPZ-erkenning aan.

Vanaf 1 september 2014 is er in het gerenoveer-

de gebouw plaats voor twee groepen van acht 

jongeren. Aangepast onderwijs vindt in het-

zelfde gebouw plaats als waarin de jongeren 

wonen. De school kijkt samen met de jongere 

naar zijn of haar toekomstperspectief en stelt 

een onderwijsaanbod op maat samen.

 

Mensen met Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) die op zoek zijn naar een nieuwe 

levens-invulling, kunnen terecht in het vernieuwde NAH-centrum van Pluryn in wijk-

centrum de Klokketoren in Nijmegen. In het NAH-centrum is het dagbestedingscentrum 

DVD Nijmegen opgegaan. Een NAH kan het leven van zowel de getroffen persoon zelf als 

zijn of haar familie ingrijpend veranderen. Mensen kunnen in het NAH-centrum terecht 

voor informatie, advies, begeleiding en een zinvolle daginvulling. Ook is er tijd en ruimte 

voor rouw. In wijkcentrum de Klokketoren bevinden zich diverse andere organisaties, 

waaronder een kinderopvang. Bovendien bevindt het wijkcentrum zich vlakbij de biblio-

theek, het politiebureau en het NEC-stadion, waarmee samenwerking wordt gezocht. 

Het adres van het nieuwe NAH-centrum is: Slotemaker de Bruïneweg 272, Nijmegen. Het 

telefoonnummer is ongewijzigd: 088 - 779 30 20.
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Monique Kavelaars   Nieuw 
lid raad vaN bestuur
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2

Nieuws



gesprek
met Rob de Jong voorzitter Raad 
van Bestuur Pluryn

Pluryn maakt de keuze voor complexe 

problematiek. Wat verstaan we hieronder? 

Dan is er sprake van een mix van gedrags-

problemen, een ontwikkelingsachterstand, 

psychische problematiek. Vaak is er een 

onstabiele thuissituatie. Jongeren en jongvolwassenen met complexe 

problematiek hebben intensieve begeleiding en behandeling nodig. 

Voor ze bij Pluryn komen, hebben ze al flink wat andere hulpverlening 

achter de rug die onvoldoende resultaat opleverde.

Waarom maakte Pluryn deze keuze? Dit is niets nieuws, maar een 

herbevestiging van datgene waar de afzonderlijke locaties goed in zijn. 

De samenhang zit erin dat ze allemaal complexe doelgroepen behan-

delen, afkomstig uit het hele land. Samen willen we schotten tussen de 

AWBZ, Jeugdzorg en GGZ weghalen, in lijn met het overheidsbeleid. Het 

gaat er nu om nóg beter te worden in waar we al goed in zijn: toewer-

ken van zeer complexe zorg naar relatief eenvoudige zorg en dit borgen 

in goed werkende ketens. 

Wat kunnen we mensen met complexe problematiek bieden? Pluryn 

biedt een variatie aan orthopedagogische behandelmilieus, waar 

pedagogisch medewerkers op de groep, docenten, behandelaars en 

medewerkers arbeidsintegratie allemaal werken vanuit het individueel 

plan van de cliënt. We zijn er voor mensen met hoge en lage IQ’s. 

Mensen met vergelijkbaar ontwikkelniveau worden samen geplaatst, 

in de samenleving of meer geïsoleerd. Maar we hebben nergens tralies, 

hoge muren of isoleercellen. We geloven in een positief, stimulerend en 

prikkelend pedagogisch behandelklimaat. 

Hoe heeft de organisatie zich hierop ingericht? We investeren in 

opleidingen van competente medewerkers en hebben een sterke 

afdeling R&D die onderzoek doet naar de beste behandelmethodieken. 

De voordeur is sinds vijf jaar gecentraliseerd ondergebracht in het 

klantenbureau. Daar zit een team van professionals dat iedere zorg-

vraag snel en adequaat behandelt. Daardoor zijn we beter in staat om 

onze ambitie waar te maken: geen ‘nee’ zeggen aan de voordeur, hoe 

zwaar de problematiek ook is. Dat legt de lat hoog. 

Kun je iets zeggen over de resultaten die we bereiken? Intramuraal 

verblijf is voor Pluryn geen doel, maar een tijdelijk middel. Mensen 

moeten perspectief hebben. Zo’n 80% van de cliënten stroomt uit en 

woont en werkt min of meer zelfstandig in de samenleving. We komen 

aantoonbaar tot integratie van mensen op het gebied van wonen, 

leren, werk en alternatieven voor werk. Een aantal mooie voorbeelden 

staan in dit magazine. 
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Wat is complexe problematiek?

Mensen hebben dan meer problemen tegelijk.

Bijvoorbeeld: moeilijk leren én problemen thuis.

Waarom koos Pluryn voor complexe problematiek?

We zijn daar goed in.

Wat bieden we mensen met complexe problematiek?

Er zijn veel medewerkers voor de behandeling.

We hebben begeleiders en docenten.

Het klanten bureau helpt nieuwe mensen snel.

Welke resultaten bereikt Pluryn?

Veel cliënten doen weer mee in de samenleving.

Dat is 80% van de cliënten.

samengevat



Pluryn heeft de ambitie om mensen 
met complexe zorgvragen maximaal te 
laten deelnemen aan de maatschappij. 
Ons motto is niet voor niets: ‘Sterker in 
de samenleving. Powered by Pluryn’. 
Wij bieden cliënten ondersteuning bij 
wonen, werken, leren, dagbesteding 
en vrije tijd. Pluryn kijkt daarbij vooral 
naar de talenten en mogelijkheden 
van mensen en niet zozeer naar 
beperkingen. 

Als gevolg van de decentralisatie van jeugd-

zorg en AWBZ worden mensen met lichtere 

zorgvragen zoveel mogelijk in de eigen thuis-

situatie ondersteund. Dat gebeurt door het 

eigen sociale netwerk en lokaal werkende 

sociale wijkteams. Pluryn juicht deze ontwikke-

ling van harte toe, want het versterkt en 

versnelt deelname aan de maatschappij.

Zorgvragen op meerdere gebieden
Voor jongeren en volwassenen met 

complexere zorgvragen is echter meer nodig. 

Zij hebben bijna altijd zorgvragen op meerdere 

gebieden. Denk aan jongeren met een licht 

verstandelijke beperking met ernstige 

gedragsproblemen, mensen met Niet-

Aangeboren Hersenletsel met psychische 

problemen of volwassenen met een ernstig 

verstandelijke beperking met een drugs- of 

alcoholverslaving. 

Pluryn richt zich vooral op cliënten met dit 

soort complexe zorgvragen. Door onze 

Als het moeilijk wordt,   vrAAg dAn Pluryn 
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Pluryn is er voor mensen met complexe zorgvragen.

Dat zijn mensen met meer zorgvragen, 

Bijvoorbeeld: een beperking en probleem gedrag.

Pluryn helpt bij wonen, werken, leren en vrije tijd.

Wij kijken wat je wél kan.

Je krijgt hulp thuis als dat kan.

Heb je meer hulp nodig?

Dan kun je wonen op een terrein.

Pluryn heeft 1 aanmeldpunt: het klanten bureau.

We sturen je niet steeds naar anderen.

Je wordt ‘Sterker in de samenleving.’

Pluryn helpt je daarbij.
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jarenlange ervaring en expertise kunnen we 

juist voor deze mensen het verschil maken. 

Wij bieden cliënten multidisciplinaire zorg 

binnen de volledige keten: ondersteuning 

thuis als het kan en specialistische zorg op 

een terreinlocatie wanneer noodzakelijk.

Centrale voordeur
De focus op cliënten met complexe zorgvra-

gen betekent automatisch dat Pluryn zich niet 

alleen bezighoudt met gehandicaptenzorg en 

jeugdzorg, maar bijvoorbeeld ook met 

zorgvragen op het gebied van geestelijke 

gezondheidszorg (GGZ) en verslavingszorg. 

Pluryn werkt hiervoor nauw samen met 

gespecialiseerde zorgorganisaties uit deze 

sectoren. Op die manier willen wij voorkomen 

dat een cliënt van de ene naar de andere 

zorgorganisatie gestuurd wordt omdat hij of 

zij niet helemaal past in het ‘profiel’ van de 

betreffende zorgaanbieder. Pluryn is er 

namelijk voor iedereen met complexe 

zorgvragen. Het klantenbureau van Pluryn is 

daarbij dé centrale voordeur. 

Cliëntgerichte oplossing
Het klantenbureau mobiliseert alle kennis en 

kunde die voor iedere specifieke cliënt nodig 

is. Met als doel een snelle, cliëntgerichte en 

efficiënte oplossing. Waardoor wij onze belofte 

aan cliënten kunnen waarmaken: Sterker in de 

samenleving. Powered by Pluryn.  ◊

Als het moeilijk wordt,   vrAAg dAn Pluryn 
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jeremy ontmoet 
kinderombudsman 
marc dullaert Over kinderen, 

pesten  en de Jeugdwet 
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Jeremy is een jongere bij De Hoenderloo Groep.

Hij sprak met Kinderombudsman Marc Dullaert.

Jeremy vertelt Marc over zijn leven.

Hij ging op zijn 8e jaar uit huis.

Nu woont hij bij De Hoenderloo Groep.

“Ik voel me beter dan vroeger.”

Marc Dullaert komt op voor rechten van kinderen.

Marc is bezorgd over de nieuwe Jeugdwet:

“Gemeenten voeren straks de Jeugdwet uit.

Ze willen veel doen in de eigen gemeente.

Maar De Hoenderloo Groep blijft nodig.

Die mag niet verdwijnen.”

Het is een leuke ontmoeting.

samengevat



Kinderombudsman Marc Dullaert uitte 
in de media zijn zorgen over de 
gevolgen van de Jeugdwet voor 
landelijk werkende specialistische 
jeugdzorginstellingen als De Hoender-
loo Groep. Aan Jeremy, jongere van De 
Hoenderloo Groep, legde hij nog eens 
uit hoe het precies zit. Aan de andere 
kant was Jeremy benieuwd wat een 
Kinderombudsman allemaal doet. Het 
leidde tot een onderhoudend gesprek, 
in het kantoor van Marc Dullaert in 
Den Haag. Sterk! was erbij.

De ontvangst door Marc Dullaert is allerharte-

lijkst. Natuurlijk is een bezoek aan de Kinder-

ombudsman best even spannend voor Jeremy. 

Maar de zenuwen verdwijnen snel als ze aan 

de praat raken en Jeremy vertelt hoe hij bij De 

Hoenderloo Groep terechtkwam. “Thuis ging 

het niet zo goed. Mijn vader en moeder gingen 

uit elkaar en daarna was er veel ruzie. Eerst 

ging ik naar een instelling voor lichtere zorg. 

Maar daar had ik teveel vrijheid. Ik dacht dat 

ik alles mocht en de problemen werden groter. 

Ik ben daarna op verschillende plekken 

geweest. Uiteindelijk kwam ik bij De Hoender-

loo Groep terecht, eerst in een leefgroep en nu 

bij de gezinsgroep Hulst.”

Ben je er happy?, wil Marc Dullaert weten. 

“Elke dag is anders”, antwoordt Jeremy eerlijk. 

“Maar ik voel me beter dan voorheen. Toen ik 

8 jaar was, ging ik uit huis. Nu ben ik 14. Van 

het steeds weer verhuizen, werd ik dol. Nu heb 

ik meer rust. Ik ben veel met mijn gedachtes 

en gewicht bezig. Mijn begeleider Nadine heeft 

me daarmee geholpen, we praten en wande-

len veel. Ook op school gaat het beter.”

Problemen aankaarten én oplossen
In de gezinsgroep heeft hij wat meer vrijheid 

dan in een leefgroep, die een strakke structuur 

kent, legt Jeremy uit. Hij zit daarnaast in de 

Jongerenraad en Cliëntenraad van De Hoender-

loo Groep, waar hij leert argumenteren en 

luisteren. Bovendien maakt hij deel uit van het 

Jeugdwelzijnsberaad, waar hij met jongeren uit 

andere instellingen praat over belangrijke 

thema’s zoals kindermishandeling.

Dat is een onderwerp dat ook Marc Dullaert 

aanspreekt. Wat doet een Kinderombudsman 

precies?, vraagt Jeremy hem. “Nederland heeft 

het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde 

Naties ondertekend. Ik ben door de Tweede 

Kamer aangesteld om erop toe te zien dat we 

het verdrag daadwerkelijk naleven”, geeft Marc 

Dullaert aan. “Dat doe ik op twee manieren. 

Met een team van acht mensen behandelen 

we klachten over zaken waarbij kinderen in de 

knel dreigen te komen. Daarnaast stellen we 

zelf problemen aan de kaak. Zo schreven we 

vorig jaar een rapport over armoede. Ook 

pesten hebben we op de agenda gezet. We 

kaarten onderwerpen niet alleen aan, maar 

stellen ook oplossingen voor.”

Wat vindt u dan van Project P?, vraagt Jeremy. 

Het tv-programma Project P volgt jongeren die 

gepest worden met een geheime camera. “De 

programmamakers bedoelen het goed”, weet 

Marc Dullaert. “Maar televisie is geen goede 

anti-pestmethode. Ik vind niet dat je als 

tv-presentator op de stoel van een therapeut 

moet gaan zitten. Want wat gebeurt er als de 

cameraploeg is vertrokken? Hoe wordt het 

opgevolgd? Kinderen die pesten en gepest 

worden, moeten tegen zichzelf in bescher-

ming worden genomen.”

Zorgen over uitvoering van de Jeugdwet
Onlangs sprak de Kinderombudsman zich in de 

media uit over de nieuwe Jeugdwet. Hij vreest 

dat kinderen met complexe zorgvragen zoals 

Jeremy in de knel komen. “Decentralisatie van 

zorgtaken naar gemeenten is niet slecht. 

Gemeenten staan dichtbij de mensen. Waar ik 

me zorgen over maak, is de uitvoering. Ik zie 

dat gemeenten nog weinig afspraken maken 

met landelijk werkende jeugdzorginstellingen. 

Dat verwijt ik gemeenten niet. Er komt veel op 

ze af. Maar de instellingen moeten wel door-

functioneren. Als gemeenten te weinig plekken 

inkopen, wordt dat moeilijk. De kans bestaat 

dat instellingen de deuren moeten sluiten. 

Daarmee gaat veel specialistische kennis 

verloren. Twee jaar geleden was ik op werk-

bezoek bij De Hoenderloo Groep. Toen zag ik 

wat voor goed werk daar wordt gedaan. Wat De 

Hoenderloo Groep doet, kun je niet thuis organi-

seren en vind je niet in de regio. De Hoenderloo 

Groep heeft volledig recht van bestaan. Ik ga er 

dan ook vanuit dat er een oplossing komt.” 

Elke dag iets goeds doen
Hoe komt het dat Marc Dullaert zich zo voor 

kinderrechten is gaan interesseren? “Als 

televisieproducent kwam ik eens voor 

opnamen in een vluchtelingenkamp in Sierra 

Leone terecht. Wat ik daar gezien heb, maakte 

grote indruk op me. Kinderen hadden geen 

eten, geen voorzieningen. Dit kon echt niet. 

Toen heb ik de stichting Kidsrights opgericht. 

Zoals wel vaker liep dit positief uit de hand. Ik 

heb later de Kindervredesprijs in het leven 

geroepen en nu ben ik Kinderombudsman.”

“Ik geloof erin dat je allemaal iets goeds kunt 

doen voor je omgeving. Dat hoeft echt niets 

groots te zijn. ’s Morgens als ik opsta, bedenk 

ik: wat kan ik vandaag voor elkaar krijgen? Zo 

wordt iedere dag nuttig. Als iedereen zo iets 

bijdraagt, ziet de wereld er een stukje beter 

uit. Dat is mijn levenshouding.”

Het is een mooi einde van het gesprek. Marc 

Dullaert bedankt Jeremy hartelijk voor zijn 

bezoek. “Moedig dat je gekomen bent. Het 

laat zien hoe ver je al bent. Hou vol!” ◊

‘de 
hoenderloo 
groep 
heeft 
volledig 
recht 
van 
bestaan’
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Groot succes
Over stap voor stap gesproken. De komst van de woonvoorziening 

leidde aanvankelijk tot wat onrust bij direct omwonenden. “Eigenlijk 

snap ik dat ook wel een beetje”, aldus Lieke. “Mensen vormen snel een 

mening, zeker als ze niet weten wat ze kunnen verwachten van een 

doelgroep die ze niet kennen. Daarom hebben de jongeren zelf een 

open avond voor de buurt georganiseerd. Wijkbewoners kregen een 

rondleiding door het gebouw, jongeren lieten hun kamers zien en 

vertelden wat meer over zichzelf. Het was een groot succes. Vanaf dat 

moment zien ze in de buurt dat het heel goed kan; complexe problema-

tiek in de wijk.”

Zelf aan het roer
Net als de wijkbewoners en de jongeren moesten ook de begeleiders 

Begin december opende Pluryn een nieuwe woonlocatie in 
Groesbeek. Tien jongvolwassenen werken hier stap voor 
stap aan hun terugkeer in de samenleving, ieder op zijn 
manier en in een eigen tempo. Hoe dat gaat? We vroegen 
het clusterleider Michiel Noij en begeleidster Lieke Gijsbers. 

Het voormalige Schoonoord-pand aan de Kerkstraat, verscholen in het 

groen. Een doordeweekse middag. Het zonnetje schijnt, de voordeur 

staat open. Geparkeerde fietsen in de hal, klaar voor gebruik. Een 

heerlijke tostigeur vult de keuken, terwijl vanachter een deur iets 

verderop zachtjes muziek klinkt. “Welkom in Groesbeek! Kon je het 

gemakkelijk vinden?” Clusterleider Michiel Noij komt net terug van een 

korte wandeling over het terrein. “Ik werk hier nu een paar weken, ben 

de boel zelf nog aan het ontdekken. Wat me meteen opviel, waren de 

rust, ruimte en vrijheid; ideale omstandigheden voor onze bewoners.” 

Alle vrijheid
Die bewoners zijn tien jongvolwassenen met een licht verstandelijke 

handicap en (vaak) ernstige gedragsproblemen. Tot voor kort verbleven 

ze bij Kemnade aan de Nijmeegsebaan. Sinds december wonen ze op 

hun nieuwe plek vlakbij Groesbeek-centrum, ieder met een eigen 

woon- en slaapkamer. “De bewoners mogen hun leven zoveel mogelijk 

zelf inrichten”, vertelt Lieke Gijsbers, een van de acht begeleiders. “Ze 

willen graag zelfstandig zijn. Hier krijgen ze alle kans om dat te 

proberen. Twee bewoners bijvoorbeeld koken en eten heel bewust 

samen. Anderen eten juist alleen op hun kamer. Weer anderen in de 

keuken, met de groep. Sommigen werken, anderen zijn daar voor hun 

gevoel nog niet aan toe. Ieder heeft zijn of haar eigen tempo en ritme.”

Stap voor stap
Dat is precies wat bewoners nodig hebben om de juiste vervolg-

stappen richting toekomst te zetten, laat Michiel weten. “Een van de 

jongens is erg op zichzelf, wil liefst al zelfstandig wonen. Dus hebben 

we hem twee opties voorgelegd: helemaal alleen in een huis of met 

een paar anderen. Hij kiest voor het samen wonen, omdat hij merkt 

dat de stap naar totale zelfstandigheid nu nog te groot is. Dat is het 

mooie aan onze aanpak: bewoners ontdekken hier wat bij hen past. 

Stap voor stap.”

 ‘Complexe problematiek 
in de wijk kan ook!’–—-–—–—-—— 

vrij en zelfstandig wonen in groesbeek 
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Pluryn heeft een nieuwe woonlocatie in Groesbeek.

Jonge volwassenen wonen er sinds december 2013.

De bewoners hadden veel probleem gedrag.

Ze kregen daarvoor goede behandeling.

Ze werken nu aan hun terugkeer in de samenleving.

Iedereen doet het op zijn eigen manier.

De begeleiders werken ook anders.

Ze coachen de bewoners meer.

Groesbeek was eerst bang voor probleem gedrag.

Pluryn organiseerde toen een Open dag.

Het was een groot succes.

De inwoners van Groesbeek vinden het nu goed.
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wennen aan de nieuwe situatie. “In Kemnade binnen ligt de focus op 

de groep, verloopt alles volgens vaste structuren”, zegt Lieke. “Hier 

niet. Aanvankelijk hadden we als team moeite om de dingen los te 

laten, uit die sturende rol te stappen. De afgelopen maanden hebben 

we ons flink ontwikkeld, werken we veel meer coachend.” 

En daarvan plukken de jongeren zichtbaar de vruchten, merkt Lieke. 

“Mensen uit deze doelgroep zeggen vaak dat ze van alles kunnen, 

maar denken dat ze niets waard zijn. Hier komen ze erachter dat ze wel 

degelijk iets in hun mars hebben en daar zelf voor verantwoordelijk 

zijn. De meesten zijn dan ook echt heel trots op zichzelf.” Michiel vult 

aan: “Die trots komt ook voort uit de positieve bekrachtiging, zowel van 

begeleiders als medebewoners. Je leven weer in eigen hand hebben, 

zelf weer aan het roer staan met hulp van anderen doet heel veel met 

mensen. Dat merken we hier dagelijks.” ◊ 

 ´Ik heb hIer 
helemaal mIjn 
draaI gevonden
Bewoner Remco Spijker heeft ‘helemaal zijn draai gevon-

den’ in zijn nieuwe woongroep in Groesbeek. “Het is hier 

lekker rustig. Ik krijg alle ruimte om mijn eigen ding te 

doen. Er is wel begeleiding, maar op de achtergrond. Is er 

iets, dan kan ik het altijd vragen. Ik heb een eigen moes-

tuintje op de binnenplaats. Hier verbouw ik mijn eigen 

groenten. Verder ga ik geregeld zwemmen of op kamer-

bezoek bij een medebewoner. Sinds kort werk ik één dag 

per week als activiteitenbegeleider bij woonzorgcentrum 

De Vijverhof. Ik maak eten en drinken voor bewoners, help 

mee bij spelletjes. Ik ben er nu al niet meer weg te slaan. 

De bedoeling is dat het aantal uren wordt uitgebreid. Daar 

kijk ik echt naar uit!”

  ´



 “Alles vAlt op z’ n plek 
 dAnkzij GroenWerkXL”_−_

_−_
_−_−−

_−

 ‘Boem, boem, boing, boing, hakken en zagen.’ Sinds begin februari is dit in het kort het 

letterlijke dagritme van acht jongeren van Pluryn-locatie Het Hietveld in Beekbergen. 

Dankzij een samenwerking met groenbedrijf GroenWerkXL onderhouden zij het groen 

op het terrein waar ze wonen. Dit met perspectief op een betaalde baan.
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 “Alles vAlt op z’ n plek 
 dAnkzij GroenWerkXL”_−

11

GroenWerkXL is een bedrijf uit Apeldoorn.

Er werken mensen met en zonder beperking.

8 jongeren van Pluryn Het Hietveld werken bij dit bedrijf.

Ze onderhouden de bomen en struiken op het terrein. 

De jongeren wennen alvast aan een echte baan.

Straks werken ze een hele werkdag: 

Van 8.00 tot 16.30 uur.

Ze zijn dan klaar voor een betaalde baan.

Geoffrey (20) wil niets liever:

“Werken in het groen voelt goed.

Straks heb ik geen uitkering meer nodig.

Ik ben zo trots op mezelf.”

 

samengevat

Het is twaalf uur als de leden van Team GroenWerkXL en hun begeleiders 

binnendruppelen in de verzamelruimte. De pauze is aangebroken en dus is 

het even tijd voor een boterham. “We zijn vanochtend om negen uur 

begonnen met het bijhouden van de rododendron, een flinke klus”, vertelt 

Geoffrey (20). Hij woont op Het Hietveld en was er vanaf het begin van Team 

GroenWerkXL bij.

Werken aan je toekomst
GroenWerkXL is geen groenbedrijf als alle anderen. Het Apeldoornse bedrijf 

werkt niet alleen met professionals, maar ook structureel met mensen met 

een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Zo ontstond ook de samenwerking met 

Pluryn-locatie Het Hietveld. “Voor de jongeren is dit niet zomaar dagbeste-

ding”, vertelt Hans van ter Beek, die de jongeren van Team GroenwerkXL 

namens Het Hietveld begeleidt. 

“Ze werken hier écht aan hun toekomst, dankzij het perspectief op een 

betaalde baan bij GroenWerkXL. Erik Klein Entink, de begeleider van Groen-

WerkXL en ik halen de deelnemers dan ook ’s ochtends niet uit bed; de 

motivatie moet uit henzelf komen.”

Wennen aan een echte baan
Bij Geoffrey zit het wat betreft de motivatie wel goed. Het werken in Team 

GroenWerkXL is hem op het lijf geschreven. “Toen ik in oktober 2013 op Het 

Hietveld ging wonen, was deze mogelijkheid er nog niet”, herinnert hij zich. 

“Mijn dagen waren vooral gevuld met boodschappen doen en op donderdag 

klussen bij een boer. Als ik dan ’s avonds klaar was, had ik nog zó veel 

energie over. Dat is nu wel anders…”

De staat van zijn werkkleding en die van zijn pauzerende collega’s zet zijn 

woorden extra kracht bij. Het is duidelijk flink aanpoten. “We werken nu nog 

van negen tot drie, maar we gaan geleidelijk richting ‘echte’ werkdagen, van 

acht tot half vijf”, vertelt Hans van ter Beek. “We maken de pauzes steeds 

korter, houden geen rookpauzes meer. We willen de jongeren laten wennen 

aan een echte baan.”

Met beide benen op de grond
De mondhoeken van Geoffrey krullen bij het horen van laatstgenoemde 

woorden. “Op mijn veertiende ben ik begonnen in het groenwerk”, zegt hij. 

“Eerst bij een hoveniersbedrijf, daarna bij de gemeente Alkmaar. Ook nu voelt 

het goed in het groen. Ik leer dagelijks bij, ook dankzij Erik van GroenWerkXL. 

Hij is er elke dag bij en heeft veel ervaring. Laatst kwam de directeur langs. Hij 

complimenteerde me en zei dat hij het bedrijf uit wilde breiden. Inmiddels 

werk ik één dag in de week buiten Het Hietveld bij GroenWerkXL. Dat vind ik 

geweldig. Mijn grote motivatie is dat ik van mijn Wajong-uitkering af wil. Ze 

kunnen die uitkering beter aan iemand geven die ‘m wel écht nodig heeft.” 

Even blijft Geoffrey stil, om dan te vervolgen: “Niet lang nadat de directeur 

langskwam, belde ik mijn moeder. Ik zei: “Na zes jaar sta ik eindelijk weer 

met mijn beide benen op de grond”. Alles valt op z’n plek dankzij Team 

GroenWerkXL”. ◊
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Tarcisius is een school in Nijmegen.

Het is een school voor speciaal onderwijs.

160 leerlingen gaan naar die school.

De kinderen kunnen moeilijk leren.

En hebben ook probleem gedrag.

De leerlingen krijgen gewoon onderwijs.

Maar het tempo is wat langzamer.

De jongeren krijgen ook extra vakken:

Bijvoorbeeld koken en tuinieren.

Meedoen in de maatschappij is belangrijk.

30% van de leerlingen gaat daarna naar een ROC.

Anderen doen betaald of onbetaald werk.

 

samengevat

Je talenten verkennen 
en ontwikkelen biJ de 
- tarcisiusschool - 



Nee, een ‘New Kid in Town’ kun je de Tarcisiusschool allang 
niet meer noemen. De school voor (voortgezet) speciaal 
onderwijs in Nijmegen sloot zich medio 2011 aan bij Pluryn 
en is daarmee één van de jongste organisatie-onderdelen. 
Tijd voor een kennismaking én tussenbalans.

“Mooi, hè?” Miel van Driel, locatieleider van de Tarcisiusschool, wijst op 

het tafereel in de gang van het schoolgebouw. Met cowboy- en indianen-

poppen, een wigwam en andere Western-decoratie wordt het kamp-

thema voor de afdeling Speciaal Onderwijs van dit jaar uitgebeeld: The 

Wild West. “Zo hebben we regelmatig een nieuw thema”, vertelt Miel. 

“De leerlingen gaan er elke keer weer vol enthousiasme mee aan 

de slag.”

Zo passend mogelijk
Sinds tweeënhalf jaar is Miel van Driel nu locatieleider van de 

Tarcisiusschool. Met 48 medewerkers, 50 leerlingen op het speciaal 

onderwijs en 110 leerlingen op het voortgezet speciaal onderwijs is 

het de enige cluster4-school met zowel een SO- en VSO-afdeling in 

de regio. “We hebben hier moeilijk lerende kinderen, met gedrags-

problematiek”, legt de locatieleider van de sinds 1935 bestaande 

school uit. “We kijken vooral naar wat de kinderen wél kunnen, 

bieden ze zo passend mogelijk onderwijs. Wat zijn de competenties 

en talenten? In hoeverre is participatie in de maatschappij mogelijk? 

Verrassend passend, noemen we dat ook wel.”

Groeiende doorstroming
Het onderwijs op de afdeling SO van de Tarcisiusschool werkt op 

dezelfde manier als op een reguliere basisschool. “Wel werken we op 

een lager tempo”, vertelt Van Driel. “Hierdoor voorkomen we over-

vraging. Maar we blijven ambitieus in de doelen die we stellen.”

Naast de standaardvakken – taal, rekenen en Engels – krijgen de 

leerlingen van de afdeling VSO van de Tarcisiusschool zoveel mogelijk 

op de persoon afgestemd onderwijs. Van Driel: “Door middel van stages 

en extra vakken zoals koken en tuinieren, ontwikkelen de leerlingen 

hun competenties. En elk jaar verbeteren we ons daarin, evalueren we 

volop, ook samen met de ouders. We zien dat passend onderwijs 

ontzettend belangrijk is in de doorstroom naar arbeidsgerichte dag-

besteding, AKA-opleiding (Arbeidsmarkt geKwalificeerd Assistent – red.), 

of een ROC. Die doorstroming groeit enorm. Dertig procent van onze 

VSO-leerlingen gaat op dit moment al naar een ROC.”

Totaalpakket
In de continue drang van de Tarcisiusschool naar verbetering, speelt 

Pluryn volgens Miel van Driel een grote rol. “Doordat we onder de 

paraplu van Pluryn zitten, kunnen we samen onderwijs en zorg op 

maat bieden. Veel van onze leerlingen hebben naast speciaal onder-

wijs ook andere zorg nodig, zoals dagbesteding of ambulante zorg. 

Sinds kort hebben we in het gebouw naschoolse dagbehandeling van 

Pluryn. Samen kunnen we dus het totale pakket bieden: onderwijs én 

zorg. Doordat de lijntjes kort zijn, krijgt de leerling het allerbeste. En 

ook op andere vlakken plukken wij als school de vruchten van de 

samenwerking met Pluryn. De interactie met de afdelingen Communi-

catie, Human Relations en Research & Development is uitstekend.”

Zeker nu de zorgwereld midden in de transitie van overheid naar 

gemeenten zit, is het belang van nauw samenwerken groter dan ooit. 

“De gemeente is nu onze partner aangaande jeugdzorg”, weet Van 

Driel. “In gesprekken met de gemeente kunnen wij zeggen: ‘Als Pluryn 

kunnen we de cliënt alles bieden’. Dat is voor zowel de gemeente als 

de cliënt wel zo 

makkelijk en 

vertrouwd.” ◊

Johnny is op 
weg naar zelf-
standigheid
Sinds zijn tiende krijgt Johnny (17) hulp van Pluryn. Hij heeft 

PDD-NOS, een licht verstandelijke beperking en kampt met 

een angststoornis en epilepsie. Naast speciaal onderwijs op 

de Tarcisiusschool van Pluryn gaat de jonge Nijmegenaar 

drie keer per week na schooltijd naar de dagbehandeling op 

dezelfde school. Daar zit hij in een nieuw opgestarte groep, 

voor jongeren die graag op termijn op zichzelf willen wonen. 

“We zijn nu bezig met zaken als koken en boodschappen 

doen”, vertelt Johnny. “Eén dag in de week krijg ik ! 3,50 

om boodschappen te doen voor mijn avondeten. Dan ga ik 

op m’n fiets naar de supermarkt hier in de buurt. Vroeger 

vond ik dat erg spannend. Nu voelt het erg vertrouwd. Alles 

wat ik besteed, houd ik netjes bij in mijn kasboek.”

Niet alleen op het gebied van zelfstandigheid boekte Johnny 

de afgelopen jaren zichtbaar progressie. Ook zijn angststoor-

nis krijgt hij steeds meer onder controle. “Als er vroeger een 

invalbegeleider was, stond ik óf de hele tijd op de gang, óf 

zat ik achter de bank. Met mijn begeleiders ben ik daar aan 

gaan werken. Nu geef ik bezoek gewoon meteen een hand.”



“Een paar jaar geleden was ik op vakantie in 

Oostenrijk. Ik wilde daar graag in de keuken 

van het hotel kijken. Dat mocht. Ik heb zelfs 

drie dagen in die Oostenrijkse hotelkeuken 

gewerkt.” De zeventienjarige Dominique 

Kloppers is nu leerling bij VSO-school De 

Bolster in Apeldoorn. Het zal niemand verbazen 

dat ze het liefst stage in de horeca wilde 

lopen. Haar school keek uit naar een stage-

plek, maar de ondernemende Dominique ging 

zelf ook op zoek. Ze regelde een plaats bij 

Landal GreenParks Heideheuvel in Beekbergen. 

“Ik heb e-mails gestuurd en contact gezocht 

met de chef-kok. Na de zomervakantie van 

2013 ben ik begonnen in de keuken van Landal. 

Eerst leerde ik hoe je groenten snijdt en 

slabakjes opmaakt. Nu sta ik bij de desserts. Ik 

heb al heel veel opgestoken van mijn werk-

begeleider Johan. Laatst liet hij me zien hoe je 

een voorgerechtje met carpaccio bereidt.” 

Dominique weet wat ze wil en durft initiatief 

te nemen. Haar stage heeft haar veranderd. 

Johan vindt dat ze zelfstandiger is geworden. 

Dominique: “Ik voel me veel fitter en zelf-

verzekerder.” 

“Eén dag in de week krijg ik les bij De Bolster, 

de andere dagen werk ik bij Landal. Ja, ook 

‘s avonds. Dat hoort bij de horeca.” Landal is 

tevreden over Dominique. “Mag ik het al 

vertellen? Ik heb een hulpkrachtcontract voor 

een jaar bij Landal gekregen. Voorwaarde is 

wel dat ik mijn school afmaak. En de komende 

zomervakantie werk ik gewoon door.”  

Dominique regelde zelf haar stageplek

14

sterke  verhalen



“Mijn ouders hadden een boerderij”, vertelt 

Maikel (20 jaar). Het lag dus voor de hand dat 

hij een groenopleiding ging volgen. Die 

opleiding zal hij bij REA College Nijmegen 

binnenkort met een diploma afsluiten. Maar 

het groenwerk is fysiek te zwaar voor hem. 

“Eigenlijk ben ik altijd bezig met machines. 

Daarom wilde ik stage lopen bij een mechani-

satiebedrijf.” REA College Nijmegen regelde 

samen met mij toen een stageplaats bij 

Bruntink Velco in Huissen. Mechanisatie valt 

eigenlijk niet onder de groenopleidingen, 

maar voor Maikel leverde REA College 

maatwerk. 

Maikel krijgt steeds meer zelfvertrouwen: 

“Bruntink daagde mij uit om meer te rekenen 

en te schrijven. Dat gaat steeds beter. Nu houd 

ik ook mijn urenregistratie zelf bij. Ik werk het 

liefst aan klussen samen met mijn collega 

Marcel: motoren van tuinmachines repareren 

of materiaal schoonmaken.” Uiteindelijk zal 

Maikel kleine reparaties helemaal zelfstandig 

uitvoeren. Hij is een echte ‘vakidioot’. 

’s Avonds sleutelt hij gewoon verder aan zijn 

eigen tractor. De toekomst ziet er zonnig uit. 

Bruntink Velco heeft hem al een baan 

aangeboden.

Maikel switchte van 
groen naar techniek
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van echte doorzetters



“Voordat ik mijn diploma kreeg, moest ik 

eerst een proeve van bekwaamheid doen. Ik 

leidde een docente rond op mijn stageplek, 

de nabewerkingsruimte bij printshop Nezzo. 

Daar staan allerlei apparaten. Bij ieder 

apparaat moest ik vertellen hoe het werkt 

en wat je ermee kan. Bijvoorbeeld snijden, 

rillen of plastificeren.” Ongeveer anderhalf 

jaar volgde Jurjen Cuperus (41) een AKA-

opleiding Multimedia bij Nezzo. AKA staat 

voor Arbeidsmarkt geKwalificeerd Assistent. 

Het is een mbo-opleiding op niveau 1. Twee 

dagen per week zat Jurjen in de school-

banken, boven bij de printshop in Druten. 

“Je krijgt allerlei vakken. Taal en burger-

schap vond ik erg leuk. Met rekenen had ik 

meer moeite.”

Jurjen zat in een groep met zes leerlingen. 

“Soms was het erg druk. Dan kon ik me 

moeilijk concentreren. Net voor het 

eindexamen in december 2013, werd de 

stress me bijna te veel. Ik moest zoveel 

onthouden. Gelukkig haalde ik mijn 

diploma. Nu heb ik even een leerpauze, 

maar daarna wil ik graag mijn Europees 

Computer Rijbewijs halen.”

“Het is altijd handig om een diploma te 

hebben”, weet Jeffrey (18 jaar). “Daarom volg 

ik nu de AKA-opleiding op mbo-niveau 1 bij 

Werkzin in Elst.” AKA staat voor Arbeidsmarkt 

geKwalifeerd Assistent. Werkzin is een 

opleidingscentrum van Pluryn en geeft deze 

opleiding samen met het ROC. 

Jeffrey maakte een hele ontwikkeling door bij 

Werkzin. “Toen ik hier een jaar geleden 

begon, ging het de eerste maand erg goed. 

Daarna kreeg ik problemen met mijn 

concentratie. Later op de dag kon ik niet 

meer tegen de drukte hier. Ik werd snel 

boos. Nu werk ik halve dagen en gaat het 

JurJen 
overwon zijn 
examenstress 

Jeffrey 
vertrouwt op   zichzelf 
bij praktijkex amen
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“Sorry dat ik een beetje laat ben”, veront-

schuldigt Martha Yaworska (19 jaar) zich: “Ik 

kom net terug van een cursus EHBO bij 

’t Trefpunt in Groesbeek. Dat is een gewel-

dige cursus. Je leert er echt om mensen te 

helpen. En het oefenen op poppen is leuk.” 

Martha is een zeer leergierig meisje. In één 

jaar volgt ze vier cursussen bij PlurynLeert, 

het opleidingscentrum van Pluryn. “Eerst 

deed ik de cursussen ‘Koken’ en ‘Omgaan 

met geld’. Ik heb nooit echt leren koken. Dat 

deden mijn pleegouders altijd voor mij. Nu 

kook ik één keer per week voor de woon-

groep. De andere bewoners vinden dat ik 

soms té gezond kook. De cursus ‘Omgaan 

met geld’ is belangrijk voor later. ‘Schoon-

maken’ heb ik gedaan om de basisregels te 

leren.”

“Het liefst zou ik in de zorg werken. Maar 

omdat ik niet goed kan leren, moet je dan 

vooral het vieze werk doen. Ik denk nu aan 

een mbo-opleiding Horeca. Bij Buurtmarkt 

Breedeweg van Pluryn werk ik in de bedie-

ning en dat bevalt me heel goed.”

goed. Na de zomer proberen we weer tot 

16.00 uur te werken.”

Jeffrey laat trots de houten bank zien 

waaraan hij samen met een andere jongen 

werkt. Hij kan heel goed met zijn handen 

werken. “Leren is niet mijn sterkste kant”, 

geeft Jeffrey toe: “Bij de AKA-opleiding heb ik 

moeite met taal, maar ik ben wel goed in 

rekenen. In juni ga ik waarschijnlijk mijn 

AKA-diploma halen. Maar eerst moet ik nog 

een ‘proeve van bekwaamheid’ afleggen. 

Daar maak ik me niet zenuwachtig over. Het 

is een praktijkexamen. Ik doe dan gewoon 

mijn werk.”

Jeffrey 
vertrouwt op   zichzelf 
bij praktijkex amen

Martha 
werkt graag 
met mensen
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Als je het terrein van Pluryn-locatie 
De Winckelsteegh op rijdt, zie je groen, 
veel groen. Daartussen staan gloed-
nieuwe en recent gerenoveerde woon-
gebouwen. Op deze prettige plek, 
midden in Nijmegen, wonen 170 
mensen met een ernstig verstandelijke 
handicap. Vaak komen daar ernstig 
meervoudige beperkingen en/of 
gedragsproblemen bij. Het is een 
smeltkroes van jong en oud, man en 
vrouw. Ze hebben gemeen dat ze niet 
meer thuis kunnen wonen als gevolg 
van hun complexe problematiek. 

Ontspanning is op het zes hectare grote 

terrein van De Winckelsteegh binnen hand-

bereik: er is een manege, een onlangs 

gerenoveerd zwembad, een gymzaal, een 

lunchcafé en er zijn twee grote dagbeste-

dingsgebouwen. Voor de mensen die bij 

De Winckelsteegh wonen, is een bezoek 

aan een regulier zwembad of manege vaak 

niet haalbaar. “Wij hebben gelukkig de 

mogelijkheden om hen deze activiteiten toch 

aan te bieden. Juist voor mensen die niet 

thuis of in de maatschappij kunnen wonen, 

is het heel belangrijk dat ze een zo normaal 

mogelijk leven hebben. Daar hoort vrijetijds-

besteding bij”, vertelt Anneke Berendijk. 

Ook voor mensen met een ernstige verstande-

lijke handicap moet vrijetijdsbesteding 

vooral leuk zijn. Het moet hen een goed 

gevoel geven. Maar wat kun je aanbieden en 

hoe weet je of een activiteit aanslaat? “Juist 

dat is iets waar we hier goed in zijn. We 

zoeken een manier om cliënten ongedwon-

gen kennis te laten maken met een activiteit. 

En het is belangrijk dat de mensen rond de 

cliënt in staat zijn om signalen op de juiste 

manier te interpreteren, zodat we weten of 

ze iets leuk vinden of niet”, zegt Anneke 

Berendijk.

 ‘Voelen dat 
je leeft’

vrijetijdsbesteding bij de winckelsteegh 
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Ontspanning na het werk
Overdag hebben de bewoners van De 

Winckelsteegh werk, ofwel een zinvolle 

dagbesteding. “Daaronder verstaan we 

bijvoorbeeld bezig zijn in het activiteiten-

centrum, in het bos werken, in de perso-

neelskantine helpen, de was doen of 

muziek luisteren”, licht Yvon Collet toe. 

Na het werk is het tijd om te ontspannen. 

Het aanbod is breed. Er is een jaarlijkse ker-

mis, een kerstmarkt en een paasactiviteit, 

elke woensdagmiddag is er soos en eens 

per maand disco. Yvon zorgt voor variëteit 

in het aanbod. “Ik nodig bijvoorbeeld een 

smartlappenkoor of een dansgroep uit. Wat 

het ook is, je moet het zelf leuk maken. Bij 

een film van Bassie en Adriaan sta ik te 

dansen en zing hardop mee. Voor de bewo-

ners is de verhaallijn van zo’n film vaak niet 

goed te bevatten. Wat ze wel meekrijgen, zijn 

de spanning en het plezier. Dat versterk ik 

door bijvoorbeeld mee te zingen. Op die 

manier wordt film kijken een hele complete 

ervaring.” Anneke Berendijk en Yvon Collet 

vinden het ook belangrijk dat cliënten veel in 

de buitenlucht zijn. “De regen of de zon 

voelen, de vogels horen fluiten of gewoon 

buiten zijn; dat kan al een uitje zijn.”

Warmte en beweging
Naast het reguliere aanbod aan activiteiten 

kunnen cliënten extra activiteiten ondernemen, 

zoals paardrijden, zwemmen, gymmen of 

muziek maken. “Mensen maken eerst kennis. 

Als blijkt dat ze een bepaalde activiteit graag 

doen, is er een mogelijkheid om dit extra in te 

kopen.” De meeste bewoners van De Winckel-

steegh leven in het hier en nu. Er zijn bewo-

ners die als gevolg van hun handicap geen 

besef hebben van zichzelf. In het zwembad of 

de manege voelen ze dat ze leven. 

Anneke: “Zij kunnen soms erg genieten in het 

zwembad, waar ze warmte en gewichtloosheid 

ervaren met een kenmerkende geur. Ontspan-

nen in het warme water. 

Maar ook de paardengeur, het zand van de 

rijbaan en het kijken naar de paarden, doet 

veel.” De mogelijkheden zijn heel divers in de 

manege. Een rolstoeler kan in staat zijn om 

zelfstandig op een paard te zitten. De warmte 

en de regelmatige beweging van het paard 

hebben een ontspannend effect. Mensen die 

niet zelfstandig kunnen zitten, kunnen 

huifbedrijden. Liggen op een doek, dat over de 

ruggen van twee paarden is gespannen, is een 

heel intense beleving. En voor wie het liever 

wat rustiger aan doet, is een ritje in de koets 

misschien een optie. ◊

Anneke Berendijk is 
bedrijfsleider van 
Manege De Winckelsteegh. 
Zij is tevens leiding-
gevende bij de 
Maartenshoeve, de 
manege van de St. 
Maartenskliniek in 
Nijmegen. 

Yvon Collet is 
coördinator vrije tijd en 
activiteitenbegeleider 
voor mensen met een 
verstandelijke handicap 
en een ernstige gedrags-
stoornis. 

De Winckelsteegh staat in Nijmegen.

Het is een locatie van Pluryn.

Er wonen 170 mensen.

Mensen met een ernstig verstandelijke handicap.

De Winckelsteegh heeft veel voor vrije tijd:

Een manege met paarden,

een zwembad en lunchcafé Meneer Vos.

Bewoners kunnen op het terrein naar de disco.

Er draaien films en soms is er kermis.

Wat vinden de cliënten leuk?

Zij kunnen dat vaak niet zeggen.

Maar begeleiders en vrijwilligers merken het wel.

 

samengevat



Wat we doen, moet dus bewezen effectief zijn. Daarvoor is onderzoek 

nodig”, legt Evelien Poelen uit. Zij leidt het onderzoek en krijgt daarbij 

hulp van twee studenten Sport en Bewegen aan de Hogeschool Arnhem 

Nijmegen (HAN). Het wordt een meerjarig project. 

Interventie beschrijven
Alvorens er onderzoek kan worden gedaan naar de effectiviteit, moeten 

er een paar stappen vooraf worden gezet. Er is literatuuronderzoek 

gedaan en er vinden gesprekken plaats met jongeren, buddy’s en 

begeleiders over wat zij succesvolle elementen van Equipe Mont 

Ventoux vinden. En Equipe Mont Ventoux wordt als interventie beschre-

Jongeren zitten beter in hun vel, hun eigenwaarde groeit, sociaal-

emotioneel ontwikkelen ze zich positief, er is minder agressie op de 

groep. Allemaal effecten die worden toegeschreven aan deelname van 

jongeren met gedragsproblemen aan Equipe Mont Ventoux. Maar een 

wetenschappelijke onderbouwing is er nog niet. Die gaat er wel komen. 

De afdeling R&D van Pluryn werkt eraan, op initiatief van Hank van 

Geffen, bestuurder van de Koraal Groep en oprichter van Equipe Mont 

Ventoux.

“We moeten deelname aan Equipe Mont Ventoux kunnen verantwoor-

den aan gemeenten, zorgverzekeraars en ook intern. Daarnaast willen 

we bij Pluryn alleen met evidence based behandelprogramma’s werken. 

samen naar de top

Alles wijst erop dat deelname aan Equipe Mont Ventoux een positief effect heeft op het gedrag van de deelnemende 
jongeren. Maar is dat ook echt zo? Uitgebreid onderzoek door de afdeling Research & Development van Pluryn moet 
dat bevestigen. Daarna kan het evenement mogelijk standaard in behandelprogramma’s worden opgenomen.

 Meerwaarde voor  bestaande zorg?
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200 jongeren fietsen 18 juni de Mont Ventoux op.

Dat is een beroemde berg in Frankrijk.

De fietsploeg heet Equipe Mont Ventoux.

De Koraal Groep begon er 3 jaar geleden mee.

En 15 jongeren van Pluryn doen nu mee.

De berg op fietsen is een grote prestatie.

Pluryn onderzoekt wat de positieve effecten zijn.

Krijgen jongeren er minder probleem gedrag door?

Pluryn wil bewijzen dat het werkt.

Evelien Poelen leidt het onderzoek.

2 studenten van de HAN helpen haar.

samengevat



ven. Voor wie is het bedoeld en wat houdt het in? De beschrijving is 

belangrijk, wil Equipe Mont Ventoux worden opgenomen in de database 

interventies jeugdzorg van de NJI. Om die reden zijn Geert-Jan Stams, 

hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en Xavier Moonen, 

voorzitter van het landelijk kenniscentrum LVB er als specialisten bij 

betrokken.  

Meerwaarde voor de zorg
Na de zomer start de volgende fase van het onderzoek onder een groep 

van ongeveer 150 deelnemende jongeren. “We kijken hoe het met de 

jongeren gaat voor de trainingen beginnen, een keer tussentijds, vlak 

na de beklimming en een tijdje daarna om te zien of de effecten 

beklijven. Naast de 150 deelnemende jongeren, doen we hetzelfde 

onderzoek onder een controlegroep van 150 jongeren die niet meedoen. 

Zo kunnen we vaststellen of gedragsveranderingen daadwerkelijk aan 

Equipe Mont Ventoux kunnen worden toegeschreven en het evenement 

dus meerwaarde heeft voor de bestaande zorg”, aldus Evelien.

Verdere professionalisering
Equipe Mont Ventoux startte in 2012 kleinschalig, met 19 jongeren van 

de Koraal Groep. De initiatiefnemers van destijds trekken de kar nog 

altijd. Maar met ruim 400 deelnemers dit jaar is de organisatie fors 

gegroeid. Dat vraagt om verdere professionalisering en formalisering. 

“Ook daar draagt het onderzoek aan bij. Het is beslist niet de bedoeling 

om het evenement in een keurslijf te stoppen”, benadrukt Evelien 

Poelen. “Er is theoretische onderbouwing nodig, zodat alle locaties die 

met de interventie aan de slag gaan, straks volgens dezelfde visie 

werken en alle jongeren hetzelfde programma krijgen. Het helpt Equipe 

Mont Ventoux bovendien om als zelfstandige stichting verder te gaan 

en minder afhankelijk te zijn van de kennis van de initiatiefnemers.” ◊

 Meerwaarde voor  bestaande zorg?
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equipe Mont 
ventoux
Woensdag 18 juni is de grote dag. Dan beklimmen bijna

200 jongeren met van verschillende Nederlandse zorg-

instellingen op de racefiets de beroemde Mont Ventoux in 

Zuid-Frankrijk. Ze worden bijgestaan door evenzoveel 

buddy’s. Het is het letterlijke hoogtepunt van de derde editie 

van Equipe Mont Ventoux. Dit initiatief komt voort uit de 

Koraal Groep in Limburg. Voor het eerst doen vijftien 

jongeren van Pluryn mee. Zij hebben een maandenlange 

voorbereiding achter de rug, waarin heel wat trainingskilo-

meters zijn gemaakt. Fiets en kleding kregen ze van het 

project in bruikleen. Door het verrichten van een dergelijke 

prestatie groeit het zelfvertrouwen van de jongeren enorm.

www.equipemontventoux.nl 



Kom in beweging met de 
Fitbit Flex
De Fitbit Flex helpt om persoonlijke gezond-

heidsdoelen te behalen. Wil je binnen  

2 maanden 5 kilo afvallen? De armband 

registreert je calorieverbruik, work-outs, 

gelopen afstand en je slaapritme. Op je 

smartphone volg je je prestaties op de voet. 

Een leuke manier om mensen in beweging 

te krijgen.

De RealCare Baby maakt duidelijk wat het 

hebben van een jong kind inhoudt. Welke 

beperkingen kom je als ouder tegen en 

ben je daar wel klaar voor? Daarnaast 

maakt deze babypop emotionele, finan-

ciële en sociale consequenties van het 

opvoeden van een kindje bespreekbaar. 

net echt, deze  baby

Spelen met de  Sphero 
Op het eerste gezicht lijkt de Sphero op een 

gewone bal. Maar schijn bedriegt! De wit-

glanzende bol zit boordevol hoogstaande 

techniek, als sensoren, LED-verlichting, een 

Gyrometer en accelerometer. De combinatie 

met een smartphone of tablet zorgt voor 

eindeloos speelplezier. Alleen of met elkaar.  

Er zijn ook praktische toepassingen denkbaar 

voor mensen met een beperking. 

Je oV-coach 
altiJd biJ de hand
Zelfstandig en veilig reizen met het openbaar 

vervoer valt niet altijd mee als je een beper-

king hebt. De GoOV app helpt je erbij, vanaf 

huis tot aan de eindbestemming. Onderweg 

geeft de app tips, zoals ‘Je moet nu uitstap-

pen’. Drukt de reiziger op de help-knop, dan 

belt de app automatisch een begeleider of 

verwant. Pluryn voert momenteel een proef 

uit met de GoOV app.

lab
living

Wat kan Google Glass voor cliënten 
en medewerkers van Pluryn 
betekenen? Kan Quli een bijdrage 
leveren aan de zelfredzaamheid van 
cliënten? Is kwaliteit van leven en 
zorg te verbeteren door te beeld-
bellen? Het gloednieuwe Living Lab 
van Pluryn geeft antwoord op die 
vragen en meer. 

Hier kunnen cliënten en medewerkers 

kennismaken en zich laten inspireren door 

allerhande nieuwe technologische mogelijk-

heden. Ze kunnen ermee experimenteren 

en kunnen er met nieuwe ideeën terecht. 

Het Living Lab is gevestigd op de begane 

grond van het hoofdgebouw van Pluryn in 

Nijmegen. 

Het Living Lab zoekt het uit!
De wereld om ons heen verandert en 

dagelijks komen er nieuwe technologieën 

bij. Deze zijn niet alleen voor de consu-

ment te gebruiken, maar zijn juist ook 

toepasbaar in de zorg. Hoe? Dat zoekt het 

Living Lab uit. Op deze pagina presenteren 

we enkele nieuwe ontwikkelingen 

waarvan het Living Lab de toepasbaarheid 

onderzoekt.

een pleK voor innovatie,
      inSpiratie & creatie  
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slimme bril van 
GooGle
Google Glass, de slimme bril die gekop-
peld is aan je smartphone. De mogelijk-
heden zijn ontelbaar: meldingen tonen, 
muziek afspelen, foto’s en video’s 
maken en navigeren. Pluryn start een 
proef, onder andere met het tonen van 
herinneringen en doen van noodop-
roepen via de ‘Glass’.

een sensor 
die je gezondheid meet
Een pleister die in staat is biomedi-

sche gegevens te meten. Dat is de 

Health Patch. Geplakt op je borst leest 

de sensor onder andere je hartslag, 

ademfrequentie, huidtemperatuur, 

lichaamshouding, stress-level en 

slaapritme. Er zijn verschillende 

toepassingen denkbaar. Het Living Lab 

doet er onderzoek naar. 

Paro de Zeehond heeft een zachte witte vacht en ziet er lief uit. 

De Japanse robotzeehond reageert op aanraking en herkent 

mensen die vaker met hem spelen. De knuffelrobot wordt als 

proef ingezet bij mensen met een ernstig verstandelijke 

handicap en ouderen met een verstandelijke handicap en 

geriatrische klachten.

het liefste zeehondje uit japan

De mogelijkheden van de Smartwatch zijn oneindig. Je kunt er 

herinneringen op tonen, mee bellen en foto’s maken. En klokkijken 

natuurlijk. Het is een uitbreiding van je smartphone, maar de infor-

matie is altijd dichtbij. Een mooie toepassing is de online stresscoach. 

Zodra die er is, doet het Living Lab er onderzoek naar.

eindeloos op je smartwatch turen
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Of er nu eerst de val van de trap en 
daarna het herseninfarct was, of 
andersom, is niet duidelijk. Maar 
zeker is wel dat het leven van Ruud 
Smits nooit meer hetzelfde zal zijn. Op 
die bewuste dag in oktober 2010 viel 
zijn leven dat zo netjes ingevuld was 
weg. Stap voor stap vindt de oud-
hoogleraar zichzelf nu opnieuw uit. 
Met als voorlopig hoogtepunt: een 
lezing aan de universiteit. 

Ingenieur. Hoogleraar. Directeur van een 

TNO-afdeling die de ‘interactie van technologie 

met de samenleving’ onderzocht. Ruud Smits 

(64) had een druk professioneel bestaan. 

Daarnaast sportte en reisde hij veel. Maar 

door een herseninfarct werd alles anders. 

“Van een universitaire omgeving belandde ik 

in een omgeving vol mensen die het, net als 

ik, ook allemaal even niet meer weten”, 

vertelt hij. “Er valt enorm veel weg. Daar 

komen gelukkig, in stappen, nieuwe dingen 

voor in de plaats. Zo zing ik tegenwoordig in 

een Joods koor. Samen met mijn vrouw speel 

ik bridge. Dat is best moeilijk, want je moet 

veel onthouden. En laatst ben ik met mijn 

zoon een week lang naar de USA geweest. Je 

kunt dus stellen dat ik mezelf opnieuw aan 

het uitvinden ben. Uit noodzaak, want je moet 

er toch wat van maken.”

Klankbord
Ruud krijgt ambulante ondersteuning van 

Pluryn, in de persoon van coach Ellen van der 

Zande. Haar hoofdzakelijke rol: klankbord. “Ik 

heb iemand nodig om tegen te praten”, vertelt 

Ruud. “Om mijn hart te luchten. En ik wil 

graag weten wat er in de periode tussen de 

gesprekken allemaal gebeurd is.” 

“We hebben het over zaken als vrijwilligers-

werk en dagbesteding”, vult Ellen aan. “Wat 

gaat er goed en waar heeft Ruud nog onder-

steuning bij nodig? Daarnaast onderhoud ik 

het contact met het NAH-centrum van Pluryn, 

het Mondial College en de vrouw van Ruud. 

Mijn voorganger Carien gaf meer woononder-

steuning.”

In de beginperiode was de ondersteuning 

intensiever. “Dat ging vooral om praktische 

zaken”, haakt Ruud in. “Met name op het 

relationele vlak. Carien had ook wekelijkse 

gesprekken met mijn vrouw. Want mijn infarct 

heeft ook een enorme impact op mijn 

naasten. Dan hadden mijn vrouw en ik 

bijvoorbeeld ruzie om iets kleins, dat ik weer 

was gaan roken of zo. Carien kwam dan met 

het advies om hierover twee weken niet met 

elkaar te praten. Dat werkte.”

Technasium
Waar een wekelijks gesprek gangbaar is, 

komen Ruud en Ellen nog eens in de zes 

weken samen, op het NAH-centrum, waar 

Ruud drie ochtenden in de week naar toe 

gaat. Meer vindt hij nu niet nodig. “Als Ruud 

behoefte heeft aan meer ondersteuning, dan 

is dat natuurlijk mogelijk”, verklaart Ellen. “Ik 

moet het toch vooral zelf doen”, voegt Ruud 

toe. Daarbij is het wel prettig dat de oud-

hoogleraar via bureau BAAS een dagbesteding 

heeft gevonden, die nauw aansluit bij zijn 

interessegebied: technologie. “Een keer per 

week help ik leerlingen op het Mondial 

College in de Nijmeegse wijk Lindenholt met 

allerlei opdrachten. Het Mondial is een Techna-

sium, oftewel een school die techniek en 

technologie als speerpunt heeft. Ik heb het 

onderwijs altijd erg leuk gevonden, dus ik voel 

me daar op mijn plek.” 

Lezing
Verder heeft Ruud tegenwoordig ook weer 

contacten op de universiteit. “Ik heb daar op 

20 mei een lezing gehouden over innovatie. Je 

mag pas van een innovatie spreken als de 

uitvinding ook echt in de praktijk gebruikt kan 

worden. In mijn lezing liet ik zien dat innovatie 

van alle tijden is. De geschiedenis kun je ook 

in fasen indelen die met innovatie samenhan-

gen. Ik was erg zenuwachtig, maar het ging 

goed. Binnenkort gaan we kijken of we hier 

een vervolg aan kunnen geven. Ik kan 

bijvoorbeeld aio’s (assistenten in opleiding, 

red.) helpen bij hun onderzoek. Of gastcolleges 

geven. Ik ben ook aangesloten bij de Speakers 

Academy.”

Facetime
Over technologische innovaties gesproken: de 

smartphone valt daar wat Ruud betreft zeker 

onder. “Dat is in mijn situatie ideaal: ik kan 

van alles opzoeken. Verder maak ik veel 

gebruik van FaceTime. Daarmee kan ik, zonder 

te reizen, toch allerlei mensen zien en 

spreken. Mijn zoon en dochter bijvoorbeeld, al 

ga ik ook af en toe naar de Randstad, waar zij 

beiden wonen. Ik ben ook pas opa geworden. 

Verder rijd ik met mijn scootmobiel regelmatig 

naar de bibliotheek in de stad om tijdschriften 

te lezen. En zo bouw ik mijn leven weer op.” ◊ 

Stap voor Stap jezelf  
opnieuw uitvinden 
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NAH, Hoe 
verder?
NAH is de afkorting van Niet-Aangeboren 

Hersenletsel. Iedereen, jong of oud, kan 

hersenletsel oplopen door ziekte of 

ongeval, bijvoorbeeld door een ernstig 

ongeluk, een hersenbloeding of hersen-

tumor. Pluryn ondersteunt mensen met 

NAH bij hun zoektocht naar nieuwe 

mogelijkheden. Met als doel het herstel 

van een zo normaal mogelijk leven in de 

samenleving. 

Pluryn biedt maatwerk op het gebied 

van informatie, advies, training, 

begeleiding, onderzoek en behandeling, 

naast gezinsondersteuning en woon-

faciliteiten. Binnen de diverse trajecten 

is er tijd en aandacht voor rouw en 

verwerking en kijken we samen naar 

doelen, mogelijkheden en kansen. 

Daarbij betrekken we ook de mensen uit 

het netwerk van de persoon met NAH.

Ruud Smits (64 jaar) was hoogleraar en directeur.

Hij kreeg 4 jaar geleden NAH.

Dat is een Niet-Aangeboren Hersenletsel.

Zijn leven veranderde helemaal.

Hij kan niet meer werken.

Ruud: “Ik onthoud dingen niet goed.”

Ruud krijgt ondersteuning van Pluryn.

Hij bezoekt 3 dagen per week het NAH-Centrum.

Hij doet daar dagbesteding.

Ook helpt hij leerlingen van het Mondial College.

Ruud gaf weer een lezing op de universiteit.

Hij werkt verder aan een nieuw leven.

 

samengevat



Elke vraag is nieuw
Voor Aty Busweiler en Ingrid Willink van het Klantenbureau van Pluryn 

is elk telefoontje met een crisisvraag weer het begin van een nieuw 

proces van snel handelen, gepaard met grote zorgvuldigheid. “Aller-

eerst nemen we met de beller de criteria door. Bijvoorbeeld: is hij of zij 

jonger dan 18 jaar? En is er al dan niet sprake van een licht verstande-

lijke beperking?”, vertelt Ingrid. “De beller is altijd iemand uit het 

professionele circuit. Dit kan een medewerker zijn van MEE, dat 

mensen met een verstandelijke beperking ondersteunt of een gezins-

voogd van Bureau Jeugdzorg of de William Schrikker Groep. Zij hebben 

een crisissituatie geconstateerd en zoeken mogelijkheden voor een 

snelle opname van de jongere.”

Situatie in kaart brengen
“Tijdens het telefoongesprek met de aanmelder is het erg belangrijk de 

situatie zo goed mogelijk in kaart te brengen”, vult Aty Busweiler aan. 

“Hoe gaat het op school? Kan het netwerk iets betekenen? Is er 

bijvoorbeeld een lieve opa of oma die de jongere kan opvangen? 

Kortom: is er écht sprake van crisis?”

Meestal is het antwoord op die vraag: ‘ja’. In dat geval is het zaak snel 

te handelen. Ingrid: “Binnen 24 uur moet er opvang zijn. Vaak gaat het 

om kinderen of jongeren die echt knel zitten in hun situatie. Dan is 

- “Goedemorgen, met Ingrid Willink, Klantenbureau Pluryn.”
“Dag, je spreekt met Frank Pastoor van Bureau Jeugdzorg. 
Ik heb een crisisvraag.”
- “Wat is de situatie precies?”
“Leila is een meisje van 14 jaar uit Arnhem. Ze is erg agres-
sief naar haar familie en niet meer aanspreekbaar op haar 
gedrag. Bovendien drinkt en blowt ze veel en gaat bijna niet 
meer naar school. Haar ouders maken zich grote zorgen 
over de mensen waarmee ze omgaat, veelal oudere jon-
gens. De laatste tijd blijft ze regelmatig hele nachten weg, 
zonder iets van zich te laten horen. Vanwege haar licht 
verstandelijke beperking is ze erg beïnvloedbaar, dus 
vrezen haar ouders dat ze in de armen valt van een lover-
boy. Of misschien al is gevallen…”

Meerdere keren per week wordt het Klantenbureau van Pluryn gebeld 

met een crisisvraag. Het onderwerp van gesprek: kinderen of jongeren 

die in een onhoudbare situatie verkeren en dringend een crisisopvang 

nodig hebben. Als hij of zij voldoet aan de criteria, volgt op de dag van 

opname van de telefoon al opname van de jongere. Pluryn heeft 

mogelijkheden voor een crisisopname in Voorst, Oosterbeek, Groesbeek 

en Hoenderloo. 

Klantenbureau handelt  snel en zorgvuldig
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haast geboden. We verzamelen alle gegevens en communiceren die 

met de betrokkenen. Wanneer komt de jongere aan? Wie komt er mee? 

Hoe is de gemoedstoestand van de jongere? Zijn er extra maatregelen 

nodig? Het is van groot belang dat hij of zij goed landt.”

Naar een echte oplossing
Na deze landing volgt een periode van zes weken in de crisisgroep. 

Gespecialiseerde pedagogisch medewerkers bieden de jongeren de 

ondersteuning en structuur die zij op dat moment nodig hebben. De 

jongeren nemen deel aan het dagprogramma van de groep waarin ze 

zijn opgenomen. Onderwijs wordt weer opgepakt, ze gaan naar een 

arbeidstrainingscentrum of krijgen een andere vorm van dagbesteding 

aangeboden. Ook kunnen jongeren gebruikmaken van de vrijetijds-

activiteiten op de locatie.

Zonodig kan de opvang met enkele weken worden verlengd. “Maar we 

kijken verder dan die zes of hooguit twaalf weken”, aldus Aty Busweiler. 

“De taak van het Klantenbureau is ook om te bezien of er nog een 

vervolgvraag ligt. Zo kunnen we in samenspraak met de aanmelder 

zorgen voor een indicatie voor reguliere opvang. Want de crisisopvang 

is natuurlijk slechts een oplossing voor korte termijn. Samen met de 

jongere, de ouders, voogden en/of begeleiders geeft het wel de tijd 

om te kijken naar de échte oplossing.” ◊

Klantenbureau handelt  snel en zorgvuldig
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Pluryn heeft een opvang voor crisis.

Voor jongeren die snel hulp nodig hebben.

Leila van 14 jaar bijvoorbeeld.

Zij drinkt, blowt en is vaak boos.

Haar ouders weten niet wat te doen.

Jeugdzorg of MEE belt dan Pluryn.

Is er echt een crisis?

Dan kan de jongere direct terecht bij Pluryn.

De opvang voor crisis duurt 6 weken.

Pluryn zoekt dan een echte oplossing.

samengevat



EEn veilige 
haven voor h.
Voordat H. naar Pluryn kwam, zat hij 24 uur per 

dag in een afzonderingsruimte. Hoe kon het zover 

komen? 

H. heeft een licht verstandelijke beperking. Als 

kind had hij het moeilijk: onveilige situaties in het 

gezin en uithuisplaatsingen. Zijn moeder speelde 

een belangrijke rol in zijn leven. Zij beschermde 

hem. Hierdoor kon H. zich redelijk redden. In 2009 

liep de spanning echter op door ingrijpende 

gebeurtenissen. De situatie liep uit de hand. Het 

agressieve gedrag van H. leidde tot 24-uurs 

separatie. De instelling kon deze situatie niet 

oplossen en daarom verhuisde H. naar Pluryn.

Pluryn koos voor de ‘affectief bewuste benade-

ring’: ben je als begeleider bewust van het 

verstandelijke en emotionele niveau van de cliënt 

en van jezelf. De eerste stap was zorgen dat H. 

minder stress had. Pluryn creëerde een veilige, 

voorspelbare en stabiele situatie. H. kreeg een 

vast team van drie begeleiders. Een begeleider 

diende als buffer voor stress. Pluryn werkte 

geleidelijk toe naar meer zelfstandigheid voor H. 

Een belangrijke les: zorgprofessionals zien een 

hechtingsrelatie met een cliënt vaak als onprofes-

sioneel. In deze casus was zo’n relatie juist 

noodzakelijk. H. heeft veel aan deze aanpak 

gehad: separatie is niet meer nodig. Hij komt 

meer buiten en kan met andere cliënten 

samenwonen. 

Terug in 
dE wijk
In haar jeugd is G. psychisch, lichamelijk en 

seksueel mishandeld. De nu 40-jarige vrouw heeft 

een matig verstandelijke beperking en bijkomende 

psychiatrische problemen. Zij verwondde zichzelf 

vaak en deed zelfs een zelfmoordpoging. Om G. 

tegen zichzelf in bescherming te nemen, plaatsten 

begeleiders haar regelmatig in een afzonderings-

ruimte. Toen G. in 2005 bij Pluryn-locatie Het 

Hietveld kwam, had ze al veel instellingen van 

binnen gezien.

Bij Pluryn ontving zij intensieve zorg op een 

besloten groep. G. kan er niet tegen om steeds 

afscheid te moeten nemen van begeleiders en 

medebewoners. Het Hietveld zorgde dat zij 

langdurig dezelfde mensen om zich heen kreeg. 

Mensen waarbij zij zich veilig ging voelen. Zo leerde 

G. haar gevoelens beter te uiten. Hierdoor is de 

zelfverwonding aanzienlijk teruggenomen. Zij hoeft 

bijna nooit meer naar een afzonderingsruimte. Ook 

het gebruik van medicatie is verminderd. 

Het ging zelfs zo goed, dat G. in 2013 verhuisde van 

de terreinvoorziening naar een wijk in Loenen. De 

overgang was groot en G. viel af en toe terug in 

haar oude gedrag. Maar zij wil zelf heel graag 

slagen. Ze is blij met haar nieuwe woonplek. 

Samen met de begeleiding werkt ze hard aan het 

wenproces.

Drie 
casussen, 
één Doel

_____  StErkEr in dE SamEnlEving  __________________________

________ ____________

_____  1.  _____

_____  2.  _____

Pluryn is er voor mensen 
met complexe zorgvragen. 
Hun problematieken zijn 
uiteenlopend, het doel 
altijd hetzelfde: een zo 
zelfstandig mogelijk 
functioneren in de samen-
leving. Maar over wie 
hebben we het eigenlijk 
als we het over mensen 
met complexe zorgvragen 
hebben? Sterk! beschrijft 
op deze pagina drie 
casussen, op basis van 
geanonimiseerde dossiers. 
Hoe kwamen deze zorg-
vragers bij Pluryn terecht? 
Welke interventies zijn er 
gepleegd en hoe ziet hun 
toekomst eruit? Vragen die 
hiernaast worden beant-
woord.
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Verwacht niet te veel dingen van cliënten, 
die je zelf niet (aan)kan

Mijn vader, een wijs maar streng man, zei ons altijd: “Verwacht van een 

ander niet wat je zelf niet kunt waarmaken”. In mijn professionele werk met 

cliënten met een verstandelijke beperking en bijkomende psychiatrische 

stoornissen en/of ernstige gedragsproblemen, 

lijkt mij dat een goede eye-opener.

Zo bijvoorbeeld: wie doet altijd de zaken omdat 

hij ze kan? Ik kan bijvoorbeeld goed stofzuigen; 

mijn echtgenote kan hierover getuigen. Maar 

bepaalde momenten doe ik dat gewoon niet, 

omdat ik het op dat moment niet aankan of 

omdat ik gewoon geen zin heb. Waarom moeten 

cliënten wel steeds de zaken doen, omdat ze die 

nou eenmaal kunnen: “Hij kan het wel hoor, hij 

kon het vorige week ook!” 

Misschien moeten we ons eens afvragen 

waarom veel cliënten niets (meer) doen. Zij 

weten wel beter: als je in de zorg ooit eens hebt 

getoond dat je iets kunt, moet je dit blijven doen 

voor de rest van je dagen. Het wordt netjes in je 

dag- of weekschema opgenomen. “Omdat jij dat 

kunt. Flink zo.” Wat doen u en ik met dingen die 

we niet goed kunnen of niet graag doen? 

Persoonlijk probeer ik die zoveel mogelijk te 

vermijden. Waarom moeten cliënten dit dan wel 

doen, ‘omdat dit goed voor hen is’? Wat zijn hun 

vermijdingsmogelijkheden?

Wat gebeurt er met u en ik in momenten van 

hevige paniek, blinde woede, verlammende 

angst? Waar zijn we dan met ons verstand? 

Dan regeren alleen de emoties en misschien 

vertonen we dan ook gedragsproblemen. Waarom zou dit anders zijn bij 

personen met een verstandelijke beperking?

Zaken die universeel menselijk zijn, niet specifiek voor bepaalde 

doelgroepen, helpen het best de motieven te begrijpen achter bepaald 

gedrag, is mijn ervaring.

Filip Morisse

Filip Morisse is ortho-

agoog en therapeutisch 

coördinator van outreach 

De Steiger – De Meander, 

Psychiatrisch Centrum 

Dr. Guislain (Gent). Hij 

heeft meer dan 20 jaar 

ervaring binnen psychia-

trie met personen met 

een verstandelijke 

handicap en bijkomende 

psychi(atri)sche stoor-

nissen en/of gedragspro-

blemen. Daarnaast geeft 

Filip Morisse consultatie/

advies en opleiding/

vorming aan heel wat 

voorzieningen en 

diensten in Vlaanderen 

en Nederland.

Eigenlijk had A. het na een paar maanden wel 

weer gezien bij Pluryn-locatie Kemnade. “Zoek 

maar iets anders voor me,” zei ze tegen haar 

behandelaar. En in het verleden gebeurde dat ook 

altijd. Geen instelling leek tegen haar gedrags-

problemen opgewassen: agressie, zelfbeschadi-

ging, zelfmoordneigingen. Maar deze keer ging 

het anders. “Dat gaan we niet doen,” luidde het 

antwoord: “want daar ben je nooit iets mee 

opgeschoten. We gaan in kleine stapjes werken 

aan je toekomst. We zoeken naar een geschikte 

woonvorm bij Pluryn en naar werk dat bij 

jou past.”

Deze hoopvolle blik op de toekomst was een keer-

punt in het behandelingsproces van A. Ook voor 

haar woede vond Kemnade een goede uitlaatklep: 

het ‘kubus kicken’. Vroeger verbleef ze vijf keer 

per week in de afzonderingsruimte. Als A. zich nu 

boos voelt, reageert ze zich ongeveer 10 minuten 

af op een grote, zachte kubus.  

Het kubus kicken is steeds minder nodig. De 

zelfbeschadiging en zelfmoordneigingen zijn 

helemaal verdwenen. Tegenwoordig reist A. 

zelfstandig met de bus naar Groesbeek en doet ze 

daar boodschappen. Ze werkt deels in een 

verzorgingstehuis voor ouderen. A. brengt de 

koffie rond en babbelt met de bewoners. Het 

contact met haar pleegouders is hersteld.

Volgend jaar kan A. waarschijnlijk vertrekken bij 

Kemnade. Zij zal dan nog steeds begeleiding 

nodig hebben, maar het verschil met twee jaar 

geleden is enorm. Het hele Kemnade-team rond A. 

is trots dat het dat samen met haar bereikt heeft.

Werken aan 
de toekomst 
bij kemnade

_____  Sterker in de Samenleving  __________________________

_____  3.  _____

Column
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Gemeenten bereiden zich momenteel massaal voor op nieuwe taken, 

die als gevolg van de transities Jeugdzorg en AWBZ-WMO en de 

invoering van de Participatiewet op hen afkomen. Er rijzen veel 

vragen. Om beleidsmakers, sociale wijkteams, huisartsen en andere 

zorgprofessionals  te ondersteunen, ontwikkelde Pluryn de Pluryn-

waaier. 

Dit handige naslagwerk geeft direct inzicht in alle diensten van 

Pluryn op het gebied van gehandicaptenzorg en jeugdzorg. De 

Plurynwaaier wordt breed verspreid onder professionals die zich 

bezighouden met het regelen van zorg. Zij vinden hierin heldere 

antwoorden op complexe zorgvragen van jongeren en volwassenen, 

op het gebied van behandeling, wonen, werken, leren en vrije tijd.

Voor meer informatie over de Plurynwaaier of het aanvragen van één 

of meerdere exemplaren, kijk op www.pluryn.nl/plurynwaaier.

Plurynwaaier  helpt 
gemeenten bij nieuwe zorgtaken

Snel 
duidelijkheid met 
intelligentietesten
Om ervoor te zorgen dat mensen snel de juiste ondersteuning krijgen, 

neemt Pluryn nu zelf intelligentietesten af. Dat scheelt maanden 

wachttijd. De testen worden afgenomen door gekwalificeerde mede-

werkers. Er zijn speciale tests voor kinderen tot en met 16 jaar en 

mensen vanaf 16 jaar.

Met de uitslag bepaalt Pluryn welke hulpverlening het best bij iemand 

past. Bij Pluryn kunnen veel verschillende mensen terecht. Blijkt uit 

de test dat iemand toch beter elders ondersteuning kan krijgen, dan 

kunnen de medewerkers doorverwijzen.

Meer informatie verstrekt het Klantenbureau van Pluryn: 

klantenbureau@pluryn.nl, tel. 088 - 779 50 00.

gaSterij bliXem 
  nieuwe 
pleisterplaats
Een bezoek aan Museumpark Orientalis is niet compleet zonder een 

bezoekje aan Gasterij BliXem. Dit is de gloednieuwe horecagelegen-

heid bij de ingang van het museumpark in Heilig Landstichting. De 

Gasterij is ook een unieke rustplaats voor passerende wandelaars 

en fietsers. Gasterij BliXem wordt geëxploiteerd door eetcafé 

BliXem, de populaire maatschappelijke onderneming van Pluryn in 

Nijmegen. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt doen hier 

waardevolle werkervaring op en nemen volwaardig deel aan de 

samenleving. 

Gasterij BliXem is zes dagen per week open (maandag gesloten). 

Museumgasten en passanten kunnen er genieten van een drankje 

op het terras of een lekkere lunch. Speciaal voor kinderen staan 

frietjes met zelfgemaakte appelmoes en een pannenkoekje met 

vers fruit op de kaart. “Dit is sowieso een hele leuke plek voor 

kinderen. Naast het fantastische museumpark en de groene 

omgeving heb je hier ook een houten Ark van Noah met een 

glijbaan en een weitje met schapen voor de deur”, laat bedrijfs-

leider Mireille Kooke weten. www.museumparkorientalis.nl
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Hoe	groot	is	de	kans	dat	je	in	korte	tijd	twee	

keer	koningin	Máxima	ontmoet?	Normaal	

heel	klein,	tenzij	je	medewerker	van	Buurt-

markt	Breedeweg	bent!	De	maatschappelijke	

onderneming	van	Pluryn	is	één	van	de	drie	

winnaars	van	het	Appeltje	van	Oranje,	een	

prestigieuze	prijs	van	het	Oranjefonds	voor	

het	beste	sociale	initiatief	van	2014.	Eerst	

legde	koningin	Máxima	op	15	april	als	

beschermvrouw	van	het	Oranjefonds	een	

verrassingsbezoek	af	aan	de	buurtmarkt	in	

het	Groesbeekse	kerkdorp	Breedeweg.	Op	

22	mei	reisde	een	delegatie	van	de	Buurt-

markt	af	naar	Paleis	Noordeinde	in	Den	Haag	

waar	de	koningin,	in	gezelschap	van	koning	

Willem-Alexander,	het	Appeltje	uitreikte.	Een	

beeldje,	ontworpen	door	prinses	Beatrix,	een	

oorkonde	en	een	cheque	van	15.000	euro	

rijker,	toog	het	gezelschap	huiswaarts.	Het	

geld	zal	worden	ingezet	om	de	kansen	op	

werk	voor	mensen	met	een	afstand	tot	de	

arbeidsmarkt	te	vergroten.	Want	dat	is	waar	

Buurtmarkt	Breedeweg	voor	staat.	

Buurtmarkt trots op ‘Appeltje’

Openingsfeest 
Jan pieter HeiJe

Pluryn-locatie Jan Pieter Heije in Oosterbeek 

is klaar voor de toekomst. Leefgroepen als de 

Oude Beuk, het Spreeuwennest en Hazeleger 

maakten de afgelopen tijd plaats voor onder 

andere Uranus, Mercurius en Neptunus. De 

nieuwe leefgroepen zijn inmiddels allemaal 

bewoond en het terrein is opnieuw ingericht. 

Er zijn speeltoestellen geplaatst, er is een 

voetbalveldje aangelegd en de oude woon-

groepen zijn afgebroken. Jan Pieter Heije 

behoort daarmee tot de modernste en meest 

toonaangevende orthopedagogische behan-

delcentra van Nederland. Zowel kinderen en 

jongeren als medewerkers zijn blij met het 

resultaat. Op vrijdag 11 juli sluiten zij een 

periode van ingrijpende vernieuwing af met 

een openingsfeest, waarbij ook verwanten en 

genodigden welkom zijn. 
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Als de problematiek echt ernstig is, kom je naar Pluryn. Want Pluryn heeft antwoord op de meest 

complexe zorgvragen in gehandicaptenzorg en jeugdzorg. In onze landelijk werkende intramu-

rale voorzieningen bieden we een programma op maat, dat wonen, leren, werken, vrije tijd en 

behandeling combineert. Daarnaast hebben we een breed pakket aan ambulante diensten en 

initiatieven op het gebied van onderwijs, arbeidsintegratie en maatschappelijk ondernemen. 

Dat alles met maar één doel: een zo volwaardig en zelfstandig mogelijke positie van mensen met 

complexe zorgvragen in de samenleving. Ofwel: Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn!
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