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Wesley heeft een licht verstandelijke beperking. Het is een leuke
jongen, maar de laatste tijd zijn
er wat spanningen en uitdagingen
in het gezin. Naast zijn beperking
spelen er andere dingen, zoals
gedrags-, leer-, emotionele of
sociale problemen. Wesley’s ouders
maken nu gebruik van de gezinsen woonbegeleiding. Het is een
uitkomst. Als dat nodig is, kan
de gezinsbegeleider Wesley en
zijn gezin langdurig en intensief
ondersteunen.
Bent u de ouder van een jongere met een
licht verstandelijke handicap? En kunt u
ondersteuning gebruiken bij de opvoeding?
Dan is deze folder voor u bedoeld.

We bieden de informatie ook als
gesproken folder aan. Download
de Layar app op uw smartphone
of tablet. Scan deze pagina met de
Layar app en bekijk de gesproken
folder als film. Of bekijk de film op
www.pluryn.nl bij ‘films en folders’.

Voor wie?
De gezins- en woonbegeleiding van Pluryn is er voor
gezinnen met kinderen van 0 tot 18 jaar met een licht
verstandelijke beperking en bijkomende problemen, van
henzelf en/of gezinsleden. De hulp is vooral gericht op
de opvoeding. Daarnaast is de gezinsbegeleider bereid
om de gezinsleden te helpen met praktische zaken,
waarin zij vastlopen.
U kunt gezins- en woonbegeleiding bijvoorbeeld naast
dagbehandeling inzetten. Pluryn begeleidt het gezin dan
in de uren dat het kind thuis is. Zo bent u voorbereid
om uw kind verder te begeleiden als dagbehandeling
stopt. Als uw kind tijdelijk in een leefgroep woont, kan
de gezinsbegeleiding helpen om de terugkeer naar huis
goed te laten verlopen of zelfs te versnellen.
Als de gezinsbegeleiding klaar is, komt er een eind
verslag. Hierin beschrijven de gedragswetenschapper
en de gezinsbegeleider de behaalde resultaten.
Als dat nodig is, geven ze advies voor vervolghulp.

Hoe werkt gezins- en
woonbegeleiding?
Start

Oriëntatiefase

Pluryn nodigt de ouders uit voor een
intakegesprek met een gedragswetenschapper. Het is belangrijk dat
deze uw zorgen en vragen goed
begrijpt. De gedragswetenschapper
schrijft naar aanleiding van het
gesprek een verslag en een eerste
plan. Als ouders het hiermee eens
zijn, ondertekenen zij dit plan. De
gedragswetenschapper blijft betrokken
tijdens het gehele traject.

De gezinsbegeleider maakt kennis
met het gezin. Samen bekijken ze
wat er goed gaat. Maar ook: waaraan
wil het gezin werken en waarbij kan
het gezin ondersteuning gebruiken?
De begeleiding kan zich bijvoorbeeld
richten op:
• hoe gezinsleden met elkaar praten
en omgaan;
• wat er ’s morgens gebeurt tijdens
opstaan en ontbijt;
• duidelijk en consequent zijn;
• een gesprek op school.

een plan maken

meelopen in gezin

Veranderfase

Eindfase

De gezinsbegeleider schrijft de
doelen op. Het gezin werkt hier stap
voor stap aan. Dat gebeurt door
erover te praten en inzicht te krijgen
in de problemen. Maar ook door te
oefenen en naar oplossingen te
zoeken. De begeleiders activeren het
gezin waar mogelijk en compenseren
waar nodig. Het streven is dat de
ouders hiervan leren. Zodat ze het
geleerde daarna zelfstandig en met
zelfvertrouwen kunnen toepassen.

Na een aantal maanden is er een
voortgangsgesprek met de ouders,
gezinsbegeleider en gedragswetenschapper. Samen kijken ze wat de
gezinsbegeleiding heeft opgeleverd en
wat er nog nodig is. Het kan zijn dat:
• de doelen zijn behaald en het
traject kan stoppen;
• de gezinsbegeleiding verder gaat
om vaardigheden te oefenen,
ouders te ondersteunen;
• vervolghulp of andere hulp nodig
is, waarbij de gezinsbegeleider
het gezin helpt.
Als de gezinsbegeleiding klaar is,
komt er een eindverslag. Hierin
beschrijven de gedragswetenschapper
en de gezinsbegeleider de behaalde
resultaten. Als dat nodig is, geven
ze advies voor vervolghulp.

gesprek over voortgang

Quli maakt het leven gemakkelijker

Waar?

Jongeren en ouders kunnen ter ondersteuning gebruik maken van het online
zorgplatform Quli. Ze kunnen ermee in
contact komen met vrienden, familie,
begeleiders van Pluryn en andere
zorgverleners. En ook met ze chatten,
mailen of beeldbellen.
In de appstore van Quli staan allerlei
zelfhulp apps. Hiermee kunnen
gebruikers bijvoorbeeld taken voor
zichzelf aanmaken. Een online coach
helpt bij het uitvoeren van taken.
Quli is veilig en gratis. Gebruikers
bepalen zelf wie mag kijken in hun
Quli-omgeving. Kijk voor meer informatie
op www.quli.nl.

Pluryn is actief in Gelderland en NoordLimburg. Of u gebruik kunt maken van
gezins- en woonbegeleiding hangt af
van de afspraken met uw gemeente.
Informeer ernaar bij ons klantenbureau.

Wie kan verwijzen?
Verschillende hulpverlenende instanties
kunnen gezinnen verwijzen naar
gezins- en woonbegeleiding van Pluryn:
bijvoorbeeld de maatschappelijk werker,
wijkteams, GGZ en voogdij-instellingen.

Wie betaalt dat?
Voor gezins- en woonbegeleiding heeft
u een geldige beschikking nodig. De
gemeente geeft deze af. Ons klanten
bureau kan u hierover verder informeren.

Samengevat

Gezins- en woonondersteuning is er voor ouders.
Ouders van jongeren met een licht verstandelijke beperking.
Deze jongeren hebben vaak moeilijk gedrag.
Ouders krijgen dan hulp bij de opvoeding.
Zij krijgen ook hulp bij praktische zaken.
Eerst praat Pluryn met ouders en kinderen.
Pluryn schrijft daarna een plan.
Daarna gaan de begeleiders aan de slag.
Ze komen een paar keer per week bij het gezin.
Zij kijken bijvoorbeeld naar:
• hoe ouders en kinderen met elkaar praten
• of ouders consequent en duidelijk zijn
De begeleiding stopt na een paar maanden.
Soms is er dan nog meer hulp nodig.

Sterker in de samenleving
Een mens kijkt van nature graag vooruit, maakt plannen, heeft dromen. Goed wonen,
een vak leren en werken. Dat wil toch iedereen? Ook bij complexe problematiek in
gehandicaptenzorg of jeugdzorg. Iedereen doet immers mee! De kracht komt uit de
mensen zelf. Pluryn ondersteunt hen daarbij.

Informatie en advies
Voor meer informatie of aanmelding kunt u
terecht bij het klantenbureau van Pluryn:

088 - 779 50 00
klantenbureau@pluryn.nl
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