
Training begeleid wonen 

 Doelgroep 

 

 (Jong)volwassenen met een lichamelijke beperking, NAH, chronische ziekte,  
 (licht) verstandelijke beperking (LVG) en/of complexe problematiek  

 Leeftijd   Vanaf 16 jaar  

 Aanvullend   Arbeidsintegratie, begeleiding en indien nodig lichamelijke verzorging  

 Plaats  Gelderland  

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

 

■ Korte beschrijving van deze dienstverlening 

De (jong)volwassenen wonen in een trainingshuis met training en begeleiding in combinatie met 

onderwijs, werk of dagbesteding. Ze bereiden zich voor op een zo zelfstandig mogelijk leven en een 

maximale deelname aan de samenleving. De (jong)volwassenen krijgen steun bij het leren van 

praktische en sociale vaardigheden en structurering van het dagelijks leven. Ze bouwen een 

persoonlijk netwerk op om een eigen plek in de samenleving te krijgen. Er is ook hulp, advies en 

begeleiding bij budgettering en contacten onderhouden met instanties. Andere namen voor Training 

Begeleid Wonen zijn: kamertraining of zelfstandigheidtraining.  

 

■ Wie voert de ondersteuning uit? 

Ervaren woonbegeleiders met agogische en sociaal maatschappelijke expertise zijn betrokken bij  

de training begeleid wonen. Gedragswetenschappelijke en verpleegkundige/medische expertise is 

aanwezig. Begeleiders zijn aanwezig op vastgestelde tijden. Gedurende de nacht is er vaak een 

mogelijkheid om hulp in te roepen via een uitluistersysteem, bij calamiteiten kan de begeleiding 

handelen. Of er is een 24-uurs bereikbaarheidsdienst. Per trainingshuis kan dit verschillend geregeld 

zijn.  

 

■ Welke faciliteiten heeft Pluryn? 

Pluryn zorgt voor een groepswoning ‘in de wijk’ met voor ieder een individueel woonvertrek.  

De (jong)volwassenen wonen in een veilige, overzichtelijke en eventueel technisch aangepaste 

woonomgeving. Er zijn trainingshuizen in Nijmegen, Wijchen, Tiel, Malden, Renkum en Dieren.  

 

■ Voorwaarden 

Een geldende LG-, VG- of LVG- of daarmee gelijk te stellen indicatie. Het Centrum Indicatiestelling 

Zorg (CIZ) geeft deze af voor de WLZ, de gemeente voor de Jeugdwet.  

 

■ Wie betaalt dat? 

De Wet langdurige Zorg (WLZ) betaalt voor mensen met een beperking de residentiële 

dienstverlening: wonen bij een zorginstelling. Jongeren betalen wel een eigen bijdrage.  

Jongeren tot 18 jaar kunnen ook onder de Jeugdwet vallen. In dat geval geeft de gemeente  

de indicatie af.  

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