
(Besloten) Wonen met intensieve begeleiding en 
gedragsregulering (J SGLVG) 
 
 Doelgroep   Jongeren met licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen (J SGLVG)  

 Leeftijd   8 tot 18 jaar 

 Aanvullend   Onderwijs, vrijetijdsbesteding, arbeidstoeleiding  

 Plaats   Voorst en Oosterbeek 

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



■ Korte beschrijving van deze dienstverlening 

De jongeren krijgen ondersteuning op het gebied van wonen, onderwijs, arbeidstoeleiding en 

vrijetijdsbesteding. Zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. Ze wonen met 24-uurszorg op 

terreinen in Oosterbeek of Voorst. Daar vinden de jongeren een veilig, overzichtelijk, zeer 

gestructureerd en regelstellend klimaat. Pluryn brengt de ontwikkeling weer op gang door gerichte 

opvoeding, begeleiding en behandeling. Alle activiteiten richten zich op een volwaardig mogelijke, 

maatschappelijke deelname. 

 

■ Wie voert de ondersteuning uit? 

Bij de behandeling zijn meerdere disciplines betrokken: persoonlijke begeleiding, psychologische en 

orthopedagogische expertise, kinder- en jeugdpsychiatrische ondersteuning, gedragstherapeutische 

en psychomotore therapeuten, maatschappelijk werk en een AVG-arts. De vaktherapieën zijn 

gericht op de individuele zorgvraag. 

 

■ Welke faciliteiten heeft Pluryn? 

De jongeren komen te wonen op de terreinvoorziening van Jan Pieter Heije in Oosterbeek of op de 

terreinvoorziening van de Beele in Voorst. Op het terrein is een school aanwezig. School en 

leefgroepen maken duidelijke afspraken met elkaar. Zo bieden ze samen een complete 

behandeling. Invulling van vrije tijd is een belangrijk leerdoel. Daarom is er ook een afdeling 

Vorming & Recreatie.  

 

■ Voorwaarden 

De jongeren komen in aanmerking voor de Meerzorgregeling vanuit de Nederlandse Zorgautoriteit 

(NZa). Voor de meesten is een BOPZ maatregel (Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische 

Ziekenhuizen) van toepassing. Dat wil zeggen dat ze gedwongen zijn opgenomen, omdat ze een 

gevaar vormen voor zichzelf of voor anderen. Pluryn neemt deel aan het Landelijk 

Transitiearrangement (LTA) voor de J-SGLVG.  

 

■ Wie betaalt dat? 

De Jeugdwet betaalt voor jongeren met een licht verstandelijke beperking en zeer ernstige 

gedragsproblemen de residentiële dienstverlening: wonen bij een zorginstelling.  

 

■ Vragen? 
Neem voor meer informatie contact op met het klantenbureau Pluryn, tel. 088 - 779 50 00, 

klantenbureau@pluryn.nl. 
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