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Pluryn in het kort
•  Voor jongeren en volwassenen met een beperking 

en/of complexe zorgvragen zoals gedragsproblemen
•  Ondersteuning bij wonen, werken, leren en vrije tijd
•  Specialistische begeleiding, behandeling, crisishulp 

en spoedzorg
•  Thuis, in de wijk of op onze gespecialiseerde locaties
•  Integrale oplossingen, altijd maatwerk
•  Expertise, kwaliteit en zorginnovatie



Glans geven
aan het leven.
Zin door zorg.



Pluryn
Sterker in de samenleving
Als de problemen echt ernstig zijn, kom je naar Pluryn.  
Want Pluryn heeft antwoord op de meest complexe zorg
vragen. Dat kan zijn een beperking, psychiatrische problemen, 
gedragsproblemen of een combinatie daarvan. Wij behandelen 
en ondersteunen bij wonen, werken, leren en vrije tijd. Dat 
doen we samen met ouders en verwanten. En samen met 
maatschappelijke partners, zoals gemeenten, overheden, 
andere zorgorganisaties en zorgverzekeraars. 

De hele keten
Onze zorg omvat de hele keten: bij voorkeur met onder
steuning thuis en in de regio. Maar als het nodig is, met 
specialistische zorg op een terreinlocatie. Pluryn behandelt 
en ondersteunt hier bij wonen, werken/leren en vrije tijd.

Hier werken we allemaal vanuit het eigen plan van de 
cliënt met onze pedagogische medewerkers, behandelaars, 
docenten en arbeidscoaches. 

Visie op het partnerschap met gemeenten, 
regio’s en bovenregionale verbanden
Wij voelen ons medeverantwoordelijk voor een werkend 
stelsel. Dat is ons uitgangspunt. U kunt ons dan ook tijdig 
inzetten om escalatie te voorkomen. Zodat we met elkaar in 
de regio zicht houden op het gehele stelsel. Zo kunnen we 
samen goede, duurzame en betaalbare zorg blijven leveren. 
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Een en al 
aandacht.
Een luisterend oor.



Voor wie is Pluryn?

•  Gedragsproblemen als agressie, overlast of problemen met loverboys
•  Meerdere, complexe beperkingen: lichamelijk en/of verstandelijk
•  Nietaangeboren hersenletsel (NAH), autisme of chronische ziekten
•  Problemen in het gezin met opvoeden en opgroeien 
•  Problemen om werk te krijgen en te houden
•  Chronische arbeidsbeperking en reintegratie 
•  Ouderdomsproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking

Pluryn is er voor jongeren en volwassenen met  
een beperking en/of complexe zorgvragen, zoals:
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Focus 
op complexe 
zorgvragen.
Passende oplossingen.



Werken

Voor wie?
	› Mensen die door hun problemen moeilijk werk  

krijgen en houden
	› Wajong'ers
	› Mensen met een chronische arbeidshandicap

Voor welke vragen?
	› Ik zoek passend werk
	› Wie helpt mij bij het zoeken van een leuke baan?
	› Ik wil werken en leren tegelijk
	› Waar kan ik werkervaring opdoen?
	› Help me om een baan te houden
	› Ik wil graag aan de slag in een gewoon bedrijf

Onze mogelijkheden:
	› Arbeidsintegratie
	› Jobcoaches en banenzoekers
	› Beroepsopleidingen
	› Leerwerkbedrijven
	› Participatietrajecten
	› Oriëntatietrajecten
	› Groepsbegeleid werken in bedrijven
	› Maatschappelijke ondernemingen
	› Begeleiding en behandeling
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Samen leven
samen werken.
Werkend leren.



Voor wie?
	› Kinderen en jongeren met leerproblemen 
	› Leerlingen in speciaal onderwijs 
	› Mensen die zich willen omscholen
	› Mensen die voor zichzelf willen zorgen
	› Mensen die willen bijleren

Voor welke vragen?
	› Ik wil een vak leren
	› Ik wil een diploma halen
	› Waar kan ik me omscholen?
	› Waar behaal ik een startkwalificatie?
	› Ik wil leren en werken tegelijk
	› Welk onderwijs past bij mij?
	› Ik wil meer voor mijzelf opkomen

	› Ik wil cursussen volgen over mijn dagelijks leven
	› Hoe kom ik meer onder de mensen?
	› Ik wil leren om zelfstandig te zijn

Onze mogelijkheden:
	› Beroepsonderwijs
	› Entreeopleidingen
	› Praktijkonderwijs
	› Leerwerktrajecten
	› Oriëntatietrajecten
	› Aangepast onderwijs
	› (Voortgezet) speciaal onderwijs
	› Schoolsupport
	› Cursussen en trainingen Jij Leert
	› Begeleiding en behandeling

Leren
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Steeds weer 
een beetje 
wijzer.
Aangepast onderwijs.



Voor wie?
	› Mensen met een beperking en/of complexe zorgvragen die 

zelfstandig willen wonen of een woonvoorziening zoeken
	› Kinderen, jongeren en gezin begeleiden bij thuis wonen
	› Kinderen en jongeren die niet langer thuis kunnen wonen

Voor welke vragen?
	› Kan ik hulp krijgen bij zelfstandig wonen?
	› Waar vind ik een geschikte woongroep?
	› Hoe houd ik mijn kind met gedragsproblemen wel thuis?
	› De zorg voor ons kind wordt te zwaar
	› Ik zoek opvang voor een tienermoeder en haar kindje
	› Waar kan mijn kind beschermd wonen?

Onze mogelijkheden:
	› Ambulante behandeling
	› Gezinsbehandeling
	› Individueel wonen met intensieve begeleiding
	› Woontraining
	› Woongroepen in stad of dorp
	› Wonen met behandeling en/of begeleiding
	› Gezinshuis met behandeling en/of begeleiding
	› Gespecialiseerde 24 uurszorg
	› Toekomstplan

Wonen
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Een plekje
voor jezelf.
Zelfstandig wonen.



Voor wie?
	› Mensen met een beperking en/of complexe zorgvragen 

die leuk en zinvol werk willen of hun dag doorbrengen.

Voor welke vragen?
	› Ik wil wat te doen hebben
	› Ik wil graag contact met anderen 
	› Ik wil graag aan de slag in een gewoon bedrijf
	› Ik wil werken in een maatschappelijke onderneming
	› Ik zoek werk, maar weet nog niet wat
	› Kan ik van mijn passie mijn werk maken?

Onze mogelijkheden:
	› Samenwerkingstrajecten met bedrijven en instellingen
	› Leerwerkbedrijven
	› Participatietrajecten op maat
	› Maatschappelijke ondernemingen
	› Activerende dagbesteding
	› Begeleiding en behandeling
	› Oriëntatietrajecten

Participatie 
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Maestro,
muziek!
Zinvolle dagbesteding.



Voor wie?
	› Mensen met een beperking en/of complexe zorgvragen 

die zoeken naar een leuke vrijetijdsbesteding

Voor welke vragen?
	› Ik zoek een leuke hobby
	› Welke sportclub past bij mij?
	› Ik zoek een maatje voor uitstapjes
	› Waar kan ik uitgaan en mensen ontmoeten?
	› Ik wil advies over wat er allemaal mogelijk is

Onze mogelijkheden:
	› Sport en hobbyclubs
	› Activiteitencentrum en soos
	› Theater en muziek
	› Maatjes en vrijwilligers
	› Vakantiekampen
	› Cursussen en trainingen
	› Toneel voor mensen met een beperking
	› Begeleiding en behandeling

Vrije tijd
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Samen sporten
samen scoren.
Vrijetijdsbesteding.



Voor wie?
	› Mensen met een beperking, gedragsproblemen en/of 

complexe zorgvragen en hun directe omgeving

Voor welke vragen?
	› Wij hebben hulp bij de opvoeding nodig
	› Het gaat niet goed in mijn gezin, wat kan ik doen?
	› Wij hebben thuis altijd ruzie
	› Ik wil stoppen met piekeren
	› Ik wil mijn agressie onder controle krijgen
	› Mijn kind is (zelf)destructief
	› Ik wil mijn angsten overwinnen
	› Op school en thuis is ons kind niet te handhaven
	› Hoe houden we ons kind op het goede pad?
	› Mijn kind heeft een eetprobleem

Onze mogelijkheden:
	› Trainingen
	› (Naschoolse) dagbehandeling
	› GGZtherapie: creatief, cognitief, bewegingstherapie
	› EMDR, EBL
	› GezinsFACT en FACT LVB
	› IOG (Intensieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling)
	› Poliklinische behandeling
	› Specialistische teams: (AVG)artsen, paramedici etc.
	› Behandeling bij voedselweigering en onzindelijkheid
	› Psychodiagnostiek
	› NAH (Hersenz)
	› Orthopedagogische behandelcentra
	› MST (Multi Systeem Therapie)

Behandeling
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Ook op
de kleintjes
letten.
Zorg voor moeder en kind.



Voor wie?
	› Mensen met een beperking en/of complexe zorgvragen 

waaronder gedragsproblemen die thuis wonen. Altijd  
individueel en in relatie met de omgeving (systemisch).

Voor welke vragen?
	› Bij wie moet ik zijn voor hulp?
	› Ik heb behandeling nodig. Kan dat thuis?
	› Ik wil een opleiding gaan volgen
	› Ik zoek werk of iets te doen
	› Ik heb angsten, hoe kom ik daar van af?
	› Hoe krijg ik mijn leven weer op orde?
	› Wij zoeken tijdelijke opvang
	› Ik heb problemen thuis. Wat te doen?
	› Hoe houden we ons kind op het rechte pad?

	› Hoe bescherm ik mijn dochter tegen haar loverboy?
	› Mijn ouders kunnen niet voor mij zorgen

Onze mogelijkheden:
	› Ambulante of poliklinische behandeling en ondersteuning 
	› Wijkteams en vrijwilligerswerk
	› Gezinsbehandeling en therapie
	› Participatietrajecten
	› Gezinscoaches/regisseurs
	› (Naschoolse) dagbehandeling
	› Crisis en spoedhulp
	› Activiteitencentra
	› NAHcentra
	› Overbruggingszorg
	› Cursussen en trainingen Jij Leert

Thuis en in de wijk
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Altijd alle
nodige  
aandacht.
Begeleid wonen.



3 milieuvoorzieningen jeugd
Voor wie?
	› Jongeren met een (licht) verstandelijke beperking en 

sterke gedragsstoornissen
	› Jongeren via (gesloten) Jeugdzorg, GGZ, Justitie met  

sterke gedragsstoornissen
	› Jongeren met een lichamelijke beperking, NAH of  

chronische ziekte en bijkomende gedragsproblematiek

Voor welke vragen?
	› Het kind moet kort naar een gespecialiseerde instelling 
	› Waar vind ik een geschikte woongroep met behandeling?
	› Welke behandeling is er voor gedragsproblemen?
	› Deze jongere moet beschermd wonen
	› Dit meisje moet weg bij haar loverboy
	› Ons kind hoort niet in een justitiële instelling

Onze mogelijkheden:
	› Specialistische behandelcentra met landelijke expertise
	› Integraal dagprogramma met behandeling, wonen,  

leren of werken en vrije tijd
	› 24 uurs behandel en woonvoorziening in een veilige 

omgeving
	› Specialistische teams: gedragsdeskundigen, artsen,  

gezinswerkers etc.
	› Open jeugdzorg en JeugdzorgPlus 
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Samen sterker 
ongeacht 
beperking.
Een helpende hand.



3 milieuvoorzieningen volwassenen
Voor wie?
Volwassenen met:
	› Een verstandelijke beperking en zeer complexe  

gedragsproblematiek
	› Een verstandelijke beperking en geriatrische problemen
	› Een lichamelijke beperking, NAH of chronische ziekte en 

complexe zorgvragen

Voor welke vragen?
	› Welke behandeling is er voor gedragsproblemen?
	› Is er een geschikte woongroep waar ik begeleiding heb?
	› Is vrije tijd en begeleiding ook geregeld? 
	› Ik wil mijn leven op de rit krijgen
	› Ik heb structuur en begrenzing nodig

	› Ik heb veiligheid nodig
	› Wat is mijn perspectief voor de toekomst?
	› Zijn er medische voorzieningen aanwezig? 
	› Is er een aangepaste voorziening voor ouderen?
	› Ik wil toewerken naar een zelfstandig leven

Onze mogelijkheden:
	› Specialistische behandelcentra met landelijke expertise
	› Integraal dagprogramma met behandeling, wonen, leren 

of werken en vrije tijd
	› Gespecialiseerde 24 uurs zorg in een veilige omgeving
	› Specialistische teams: gedragsdeskundigen, artsen,  

vaktherapeuten, etc.
	› Modulair Pakket Thuis (MPT) en Volledig Pakket Thuis (VPT)
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Allemaal 
een steentje 
bijdragen.
Specialistische  
3 milieuvoorziening.



Expertisenetwerk

Voor wie?
	› Wijkteams
	› Verwijzers in eerste en tweede lijn 
	› Collegainstellingen
	› Opleidings en kennisinstituten
	› Brancheverenigingen 

Voor welke vragen?
	› Consultatie en advies
	› Training en opleiding
	› Coaching
	› Kennisdeling en verwerving

Ons expertisenetwerk richt zich op:
	› Trauma en hechting bij jongeren (jeugdGGZ)
	› Meiden (loverboy problematiek)
	› ASS bij jongeren
	› LVB+ bij jongeren en volwassenen
	› EMB+ bij jongeren en volwassenen
	› NAH+ bij jongeren en volwassenen
	› Eet en zindelijkheidsproblematiek bij kinderen
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Kwaliteit, Zorg 
en Innovatie.
Verbindend in Kennis,  
Ervaring en Inzicht.



Samenwerkingspartners

Voor wie?
	› Alle cliënten van Pluryn en partners

 
Voor welke doelen?
	› Maximale participatie van cliënten
	› Integraal aanbod kunnen bieden
	› Werken, leren, vrije tijd en wonen
	› Begeleiding en behandeling
	› Beleid, onderzoek en innovatie
	› Expertisenetwerk
	› Landelijke en (boven)regionale jeugdzorg
	› Zorg in netwerken en ketens

Tot onze samenwerkingspartners  
behoren onder andere:  
	› Zorgorganisaties 
	› Kennisinstituten 
	› Onderwijsinstellingen 
	› Brancheorganisaties 
	› Woningcorporaties 
	› Gemeenten 
	› Ministeries 
	› Bedrijven
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Voldoening 
schenken met 
écht werk.
Maatschappelijke  
ondernemingen.



Maatschappelijke ondernemingen

Voor wie?
	› Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt
	› Werkzoekenden via gemeenten en UWV
	› Mensen met een chronische arbeidshandicap
	› Mensen die willen reintegreren
	› Stagiaires en vrijwilligers

Voor welke vragen?
	› Hoe kom ik weer onder de mensen?
	› Ik wil werkervaring opdoen
	› Kan ik bij die maatschappelijke onderneming werken?
	› Ik wil werken in een bedrijf
	› Ik wil een vak leren
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Het beste  
uit de bus.
Samen schoonmaken.



Pluryn staat midden in de maatschappij en werkt 
landelijk, regionaal en wijkgericht / ambulant  
vanuit een groot aantal locaties in Gelderland, 
Utrecht, NoordLimburg, Overijssel en Flevoland:

	› Woonvormen in de wijk
	› 3 milieuvoorzieningen
	› Maatschappelijke ondernemingen
	› Activiteitencentra
	› Scholen

		Hoofdkantoor
 Gespecialiseerde terreinlocaties

Waar vindt u Pluryn?
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www.pluryn.nl

Klantenbureau
Heeft u vragen over onze dienstverlening? 
Neem dan contact op met ons:
T  088  779 50 00
E  klantenbureau@pluryn.nl

Bel voor algemene vragen: 
T  088  779 20 00

Bezoekadres
Industrieweg 50
6541 TW Nijmegen

Postadres 
Postbus 53 
6500 AB Nijmegen
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Contact met Pluryn


