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wél kan, in een
aangepaste omgeving.
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Emma woont sinds kort bij een
woongroep van Pluryn. Onderwijs
krijgt zij in het gebouw van haar
woongroep. Zij ontdekt wat ze
allemaal wél kan. Een team van
deskundige begeleiders en behandelaars ondersteunt haar daarbij.
Emma heeft een IQ tussen de 40
en 60 en ernstige gedragsproblemen.

Jongeren en jongvolwassenen (in deze
folder noemen we hen verder jongeren)
met een IQ tussen 40 en 60 ontdekken
wat ze wél kunnen in een aangepaste
omgeving. De folder geeft u daarover meer
informatie.

We bieden de informatie ook
als gesproken folder (film) aan.
Bekijk de film op www.pluryn.nl
bij ‘Over Pluryn’ en dan
‘films en folders’.

Alle mogelijkheden
op één plek
Jongeren met een IQ tussen 40 en 60
en ernstige gedragsproblemen (Sterk
Gedragsgestoord Matig Verstandelijk
Beperkt, SGMVB) hebben speciale ondersteuning nodig. Dit lukt niet altijd thuis,
op school of bij hun daginvulling. Soms
is het beter om in een aangepaste
(besloten) omgeving te wonen, te leren
of te werken. Speciaal voor deze groep
heeft Pluryn mogelijkheden gecreëerd,

in samenwerking met vso Werkenrode
School en dagbesteding in Groesbeek.
Een team van deskundige begeleiders
en behandelaars staat voor hen klaar.
De jongeren ontdekken wat ze allemaal
wél kunnen: op school, in hun vrije tijd,
op het werk of de dagbesteding. De omgeving en het netwerk leren zich beter
aan te passen aan wat de jongere nodig
heeft. Pluryn ondersteunt daarbij.

Voor wie is deze folder?
Deze folder is voor jongeren tussen
de 12 en 25 jaar oud met een IQ
tussen de 40 en 60. Daarbij komen vaak
andere problemen kijken: bijvoorbeeld
hechtings-, sociale aanpassings- en
impulscontroleproblemen. De woongroep
op het terrein in Groesbeek biedt een
veilig, beschermd, overzichtelijk en
gestructureerd klimaat. Iedereen krijgt
er zorg op maat. Pluryn werkt samen
met de ouders en verwanten aan hun
ontwikkeling, met als doel een zo zelfstandig mogelijke vorm van wonen.

Wat kunnen jongeren van Pluryn
verwachten?
Pluryn helpt jongeren om beter met hun
omgeving om te gaan. Én zoekt ook hoe
de omgeving beter met hen kan omgaan.
Ze leren beter met hun gevoelens over
weg te kunnen. Met Pluryn werken ze
aan perspectief, in een duidelijke structuur.
School, wonen en dagbesteding werken
hierbij samen. De jongeren ontdekken
wat ze leuk vinden in hun vrije tijd, waar
ze goed in zijn. Ook helpt Pluryn bij
het vinden van (vrijwilligers)werk of
(arbeidsmatige) dagbesteding.

Wonen in rustige omgeving

Passende begeleiding

De jongeren komen te wonen in een
veilige omgeving, op een terreinlocatie
met meer leefgroepen. Iedereen heeft
een eigen slaapkamer om zich privé
terug te kunnen trekken. Het huis
beschikt over gezamenlijke woonkamers,
tuin en een hobbyruimte. In de weekenden
en vakanties kunnen de jongeren naar
huis of bij Pluryn blijven. Voor jongeren
die het lastig vinden om in een groep
te wonen, zijn enkele appartementen
beschikbaar.

In de leefgroepen is dag en nacht
begeleiding aanwezig. De deskundige
begeleiders zijn begripvol en staan
onvoorwaardelijk voor de jongeren klaar.
Lukt het vandaag niet, dan beginnen we
morgen gewoon weer opnieuw. De gedrags
deskundige zorgt ervoor dat iedereen
passende behandeling krijgt. Als dat nodig
is, schakelt Pluryn andere deskundigen
in, zoals een arts, therapeuten of een
psychiater. Iedere jongere krijgt een individueel plan om zich verder te ontwikkelen.
Pluryn betrekt de ouders en verwanten
nadrukkelijk bij de begeleiding.

Hoe werken leefgroepen?

Onderwijs

De jonge bewoners leiden zoveel mogelijk een normaal leven: opstaan, eten,
naar school gaan of (vrijwilligers)werk
doen. Niemand hoeft zich te vervelen.
De jongeren kunnen sporten, knutselen,
muziek maken, computeren en nog
veel meer. De begeleiders zorgen voor
een gestructureerde dagindeling met
duidelijke regels. Afspraken zijn afspraken.
Zo creëert Pluryn een rustige en veilige
woonomgeving.

Werkenrode School verzorgt voortgezet
speciaal onderwijs voor de jongeren op
de locatie Werkenrode Jeugd. De school
bevindt zich in het gebouw van een
van de groepen. De klassen zijn klein,
zodat iedereen veel individuele aandacht
krijgt. En daarna? Wie niet meer naar
school gaat, stelt samen met Pluryn een
vervolgplan op. Er zijn mogelijkheden om
direct te starten met werken of dagbesteding. Ook een combinatie van onderwijs
met werk of dagbesteding, is mogelijk.

En later?
Tijdens het verblijf in de groep werken
de jongeren aan hun individueel plan.
Dat houdt onder andere in: leren voor
zichzelf zorgen en beter met andere
mensen omgaan. Daarna kunnen de
jongeren misschien weer thuis wonen.
Of ze verhuizen naar een kleinere groep
met minder begeleiding. Het doel is om
zo zelfstandig mogelijk te worden.

Wie betaalt dat?
Voor deze ondersteuning van Pluryn
is een geldige beschikking nodig.
De gemeente geeft deze af. Ons
klantenbureau kan u hierover verder
informeren.

Samengevat

Deze folder gaat over jongeren van 12-25 jaar met een
matig verstandelijke beperking.
Zij hebben een IQ tussen 40 en 60.
Daar komen ernstige gedragsproblemen bij.
Er is een mogelijkheid om te leren of te werken
en te wonen in 1 gebouw.
Zij werken hier rustig aan hun ontwikkeling.
Een deskundig team staat voor hen klaar.
Begeleiding is dag en nacht aanwezig.
De jongeren ontdekken zo wat ze wél kunnen.
Bij wonen, werken, leren en vrije tijd.
Daarna zijn ze meer zelfstandig.
Pluryn kan dan samen met de jongere (onbetaald) werk
zoeken.

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 kun je
terecht bij het klantenbureau van Pluryn:

088 - 779 50 00

www.pluryn.nl

3229-ZMOLK0420C037

klantenbureau@pluryn.nl

