
Wonen voor jongeren in leefgroepen in buitenhuizen 

 Doelgroep 

  

 Jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVG), lichamelijke beperking,  
 NAH of chronische ziekte, autisme en diabetes (LG)  

 Leeftijd   6-23 jaar (LVG), 12-23 (LG) 

 Aanvullend  
 Behandeling, onderwijs, verzorging/verpleging, vrijetijdsbesteding  
 en arbeidstoeleiding  

 Plaats   huizen in provincie Gelderland en Noord-Limburg  

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

 
■ Korte beschrijving van deze dienstverlening 

Jongeren bereiden zich bij Pluryn voor op een zo zelfstandig mogelijk leven en een maximale 

deelname aan de samenleving. De jongeren leven in leefgroepen in huizen die midden in de wijk 

staan. Overdag volgen zij onderwijs, gaan naar hun werk of doen dagbesteding. Jongeren met een 

licht verstandelijke beperking (LVG) krijgen opvoedingsondersteuning. Bij deze jongeren dreigt de 

ontwikkeling te stagneren. Ook hebben zij vaak een belemmerd sociaal aanpassingsvermogen.  

 

De ondersteuning van jongeren met een lichamelijke beperking NAH of chronische ziekte is gericht 

op individuele en sociaal/emotionele vorming en ontwikkeling. De jongeren leren effectiever om te 

gaan met de persoonlijke beperkingen.  

 

■ Wie voert de ondersteuning uit? 

Ervaren en deskundige persoonlijk begeleiders voeren de ondersteuning uit. Andere hulpverleners 

kunnen hen daarbij helpen: gedragswetenschappers, psychologen, artsen en maatschappelijk 

werkers. Indien nodig zijn kinder- en jeugdpsychiaters en vaktherapeuten beschikbaar. Pluryn 

beschikt over specialisaties op het gebied van ernstige lichamelijke beperkingen, niet-aangeboren 

hersenletsel, diabetes en autisme. Er is verpleegkundige en medische expertise in huis.  

 

■ Welke faciliteiten heeft Pluryn? 

De jongeren wonen in leefgroephuizen, verspreid over de regio. Zij leven in een veilige, 

overzichtelijke en technisch aangepaste woonomgeving. Jongeren met een lichamelijke beperking 

krijgen waar nodig lichamelijke verzorging. Pluryn werkt nauw samen met scholen voor (voortgezet) 

speciaal onderwijs en regulier onderwijs in de regio. Scholen voor speciaal onderwijs staan op de 

terreinlocaties. Leefgroephuizen staan in Groesbeek, Oosterbeek, Nijmegen, Elst, Doetinchem, 

Dieren, Renkum, Ede, Gietelo, Klarenbeek, Tiel en Doorwerth.  

 

■ Voorwaarden 

Voor ‘Wonen in leefgroepen in buitenhuizen’ is een LG- of LVG 2/3-indicatie nodig. Het Centrum 

Indicatiestelling Zorg (CIZ) geeft deze af voor jongeren met een lichamelijke beperking (LG). 

Jongeren met een licht verstandelijke beperking vallen onder de Jeugdwet. Hiervoor geeft de 

gemeente een indicatie af.  

 

■ Wie betaalt dat? 

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

dienstverlening: wonen bij een zorginstelling. Het Centrum Indicatiestelling Zorg beoordeelt of 

mensen recht hebben op WLZ-zorg. Kijk voor meer info op www.ciz.nl.  

De Jeugdwet betaalt voor jongeren met LVG tot 18 jaar de residentiële dienstverlening: wonen bij 

een zorginstelling. De gemeente geeft hiervoor een 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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