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Joël maakte veel mee in zijn
leven, waardoor hij niet meer 
bij zijn ouders kon blijven 
wonen. Na een uithuisplaatsing 
kwam hij eerst in een pleeg
gezin en daarna in een reguliere 
behandelgroep terecht.  
Maar daar kon hij niet aarden. 
De drukte in zijn hoofd en om 
hem heen, zorgde ervoor dat 
het regelmatig botste met de 
begeleiding of andere jongeren. 
Sinds hij in een intensief 
kleinschalige groep verblijft,  
is hij veel rustiger. “Er zijn 
minder prikkels om mij heen. 
Daardoor kan ik me écht op 
mijn toekomst richten. Ook 
heeft de begeleiding meer tijd 
voor mij. Als ik iets vraag, dan 
wordt er direct naar gekeken. 
Dat vind ik erg fijn.” 

Deze folder geeft meer informatie 

over de kleinschalige voorzieningen 

van Pluryn.

Wonen of tijdelijk in de veilige context 

van een ‘kleine groep’ verblijven en 

tegelijkertijd profiteren van alle 

voorzieningen op een instellingsterrein, 

in een dorp of een wijk. Dat is het unieke 

aanbod van de kleinschalige 

voorzieningen van Pluryn. 

Individueel 
maatwerk



Pluryn heeft kleinschalige voorzieningen 

in onder andere De Glind, Maarsbergen, 

Oosterbeek en Almere. Elk met een eigen 

specialisatie en een zorgaanbod dat is 

afgestemd op de individuele vraag van 

het kind.

Professionele opvoeders
Naast behandelgroepen en gezinshuizen 

heeft Pluryn kleinschalige voorzieningen. 

Elke groep bestaat uit gemiddeld drie tot 

zes jongens en meisjes van verschillende 

leeftijden en met uiteenlopende 

problematieken. Zij kunnen gerichte 

aandacht, continuïteit, een grote mate 

van betrokkenheid, intensieve directe 

zorg en ondersteuning verwachten. 

Daarvoor zorgt een vast team van 

pedagogisch medewerkers. Dit zijn 

professionele opvoeders met ruime 

ervaring in de opvoeding en behandeling 

van jongeren met complexe zorgvragen.

Voor wie?
De intensief kleinschalige groepen zijn 

bestemd voor jongens en meisjes in de 

leeftijd van 8 tot 23 jaar met ernstige 

ontwikkelings- en gedragsproblemen, 

zowel intrapsychisch als externaliserend. 

Er kan sprake zijn van hechtings-

problematiek en traumatisering. Vaak is 

er sprake van een complexe gezins-

situatie of kampen ouders zelf met 

problemen, waardoor zij (tijdelijk) 

beperkt beschikbaar zijn voor de 

opvoeding. Reguliere behandelgroepen 

zijn niet toereikend voor deze jongeren. 

Zij hebben behoefte aan een prikkelarme 

omgeving en een intensievere vorm van 

zorg, die is afgestemd op hun individuele 

behoefte. Pluryn onderscheidt twee 

vormen van kleinschalige voorzieningen. 

In de kleinschalige voorzieningen in 

Oosterbeek en De Glind wonen jongeren 

zo lang als nodig is. Zij krijgen de tijd om 

in rust en zonder verplaatsingen te 

werken aan perspectief op wonen, zorg 

en onderwijs of arbeid.  



Pluryn heeft kleinschalige groepen.  
Hier verblijven maximaal zes jongens en meisjes.  
Zij hebben een complexe zorgvraag. 
Een gewone behandelgroep is voor hen te groot. 
In een kleine groep krijgen zij meer aandacht. 
De begeleiding is intensief. 
De behandeling is maatwerk. 
De sfeer in de groep is huiselijk. 
De jongeren gaan naar een school in de buurt. 
Er zijn groepen waar jongeren langere tijd wonen. 
Er zijn ook groepen waar jongeren korter verblijven. 
Als het kan, gaan zij naar een andere groep. 
Of ze gaan naar huis of zelfstandig wonen.

SamengevatDe verblijfsduur bij de kleinschalige 

voorzieningen in Maarsbergen en Almere 

is beperkter. Een jongere stroomt binnen 

1,5 jaar door naar een passende 

vervolgvoorziening of gaat als dat 

mogelijk is terug naar huis. 

Open leefklimaat
In elke kleinschalige voorziening streven 

we naar een open klimaat, met een 

huiselijke ‘gezinssfeer’. Er is aandacht 

voor individualiteit en normaliteit, 

gelijkwaardige communicatie, respect 

voor elkaar en individuele groei. Met 

andere woorden: ‘gewoon waar mogelijk 

en speciaal waar nodig’. Een positief 

leefklimaat draagt bij aan een grotere 

motivatie bij jongeren, een afname van 

agressie, betere empathieontwikkeling, 

meer emotionele stabiliteit en daarmee 

een positiever resultaat. 

Naar een passend uitstroomprofiel
Jongeren die in een kleinschalige groep 

van Pluryn wonen of verblijven, hebben 

een afwisselend en dagvullend 

programma. De invulling ervan verschilt 

per jongere. In principe gaan zij allemaal 

naar school, volgen indien nodig therapie 

en krijgen vrije tijdsactiviteiten 

aangeboden.

Het doel van de intensieve begeleiding is 

dat de jongeren in balans komen en weer 

kunnen gaan deelnemen aan de samen-

leving, op een manier die past bij hun 

leeftijd en hun mogelijkheden. Door 

intensief maatwerk werken we toe naar 

een passend uitstroomprofiel. Voor de 

één is dat terug naar huis, voor de  

ander zelfstandig wonen, begeleid 

wonen of een gezinshuis in de eigen 

regio. Voor allemaal geldt dat zij met 

nieuw perspectief de groep verlaten.
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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.

www.pluryn.nl

Informatie en advies
Voor meer informatie of aanmelding kun je 

terecht bij het klantenbureau van Pluryn:

	
	088	-	779	50	00

 klantenbureau@pluryn.nl


