
 

--_-__--___-_--_-__--___-_

{ {
januari  2015een    uitgave   van  pluryn

De stimulerenDe 
kracht van 
vertrouwen

De familiebanD is 
De basis van elke 
behanDeling

Gewoon GelukkiG 
in de samenlevinG

ThemaNummer

NetwerkeN



gesprek

2 3

NIeUwS

Er verandert in 2015 veel voor Pluryn en cliënten.

Gemeenten krijgen meer te zeggen over zorg.

Rob de Jong is de hoogste bestuurder van Pluryn.

Hij vindt de vraag van gemeenten erg belangrijk.

Pluryn maakte afspraken met de gemeenten.

Maar hoeveel werk krijgt Pluryn van de gemeenten?

Rob: “We weten dat nog niet voor 2015.

Ik vind dat best spannend.

Pluryn is er voor cliënten met moeilijke problemen.

Zij moeten ook in 2015 bij Pluryn terecht kunnen. 

Het gaat goed met Pluryn. We hebben niet minder 

cliënten. We krijgen wel minder geld.

De medewerkers bij Pluryn doen hun werk heel goed.

Ik ben daarom trots op onze medewerkers.”

samengevat

De scholengroep van Pluryn, bestaande uit 

De Bolster, de Tarcisiusschool, het REA College 

en het Hoenderloo College, zal worden 

uitgebreid met Kristallis, een Nijmeegse 

school voor voortgezet speciaal onderwijs 

(VSO). Op 9 december 2014 tekenden beide 

organisaties hiertoe een intentieverklaring. 

Kristallis biedt voortgezet speciaal onderwijs 

aan ongeveer 530 leerlingen in de leeftijd van 

12 t/m 20 jaar. Bij deze jongeren is veelal 

sprake van een gedragsstoornis en/of 

ontwikkelingsproblemen. Kristallis heeft 

verschillende vestigingen in Nijmegen. De 

onderwijsorganisatie telt 191 medewerkers.

Bestuurder Rob de Jong van Pluryn is positief 

over de samenwerking, die medio 2015 

juridisch een feit moet zijn. “Ik zie een 

prachtig aanbod van arbeidstoeleiding en 

diplomagericht onderwijs van hoge kwaliteit 

in onze Nijmeegse regio ontstaan. Hieraan 

gaan alle leerlingen, ouders en verzorgers 

veel plezier beleven.’’

vrijheiDs-
beperking? 
Nee, teNzIj

Met een werkconferentie voor medewer-

kers en cliënten is afgelopen najaar een 

start gemaakt met het project Leven in 

vrijheid. Pluryn werkt op allerlei fronten 

aan het anders omgaan met vrijheidsbe-

perking bij cliënten. 

“Op zichzelf is dat niets nieuws”, stelt 

bestuurssecretaris Tessa Zaeyen. “Pluryn 

is al jaren bezig met het terugdringen 

van vrijheidsbeperkende maatregelen. 

Wat we nu doen, is het aanscherpen en 

herformuleren van ons beleid en onze 

visie. We willen hierbij zoveel mogelijk 

mensen betrekken: we doen het met 

elkaar. Doel is te komen tot een uniform 

beleid op vrijheidsbeperkende maat-

regelen, waaronder de Middelen en 

Maatregelen, bij heel Pluryn. Uitzonde-

ringen zijn mogelijk, maar alleen als dat 

echt nodig is.”

‘Leven in vrijheid’ heeft een looptijd van 

ongeveer 1,5 jaar en wordt eind 2015 

afgerond. 

      voor eN door 
      clIëNteN
Een verslag van de Survivalrun bij De Hoenderloo Groep, een interview met het Tweede 

Kamerlid dat Buurtmarkt Breedeweg bezocht en een gesprek met de voorzitter van de 

centrale cliëntenraad.  Het Weekjournaal van Pluryn zit boordevol nieuws. Maar ook vol 

gein, zoals de blooper van de week en het weer met El Maloto.   

Het Weekjournaal is een productie van het Multimediateam van Pluryn, in samenwerking 

met de afdeling Communicatie. Iedere maandag staat er een nieuwe editie op het YouTube-

kanaal van Pluryn: www.youtube.com/stichtingpluryn. In het Multimediateam werken 

cliënten van Pluryn aan diverse mediaproducties. Bij de voorbereidingen ging het team niet 

over één nacht ijs, vertelt coördinator Joris Ruijs. “Voordat de eerste editie live ging, 

hebben we vooral veel 

gerepeteerd en getest. Ook 

hebben we goed gekeken 

naar de kwaliteiten van de 

leden van het Multimedia-

team. Zo kan de één goed 

presenteren, de ander is meer 

van het filmen en weer een 

ander is goed in vormgeving. 

We bundelen al die krachten 

om een zo goed mogelijk 

journaal te maken.”

met Rob de Jong, voorzitter Raad 
van Bestuur Pluryn
2015 wordt een boeiend jaar. Gemeenten 

zijn verantwoordelijk geworden voor 

zorgondersteuning thuis aan volwassenen 

en voor de zorg aan jeugd. Ook zijn ze voor 

een deel toegangspoort voor de zwaardere 

zorg voor jeugd.

Hoe krijgt Pluryn aansluiting bij gemeenten? Voor iedere gemeente 

hebben we een direct aanspreekpunt. Dat kan iemand  uit de directe 

zorg zijn, maar ook een inkoper, clusterleider, manager of directeur. 

De vraag van de gemeente staat voorop. Wij luisteren met een open 

oor naar de vragen. Met als uitgangspunt: hoe ondersteunen wij de 

gemeente het beste bij het leveren van passende zorg?

Hoe staat Pluryn er op dit moment voor? Onze begroting is ongeveer 

gelijk aan vorig jaar. Dat is bijzonder, want instellingen om ons heen 

krimpen. Onze strategie K3 (Klant, Kwaliteit en Kas) heeft dus gewerkt. 

We gingen onder andere voor een goede bezetting en dat is gelukt. Voor 

de huidige cliënten hebben we in 2015 financiering. Omdat de bezetting 

op peil is gebleven, hebben we onze zorgmedewerkers hard nodig. Wel 

zijn de budgetten iets geslonken. Dat vangen we op met een efficiency-

slag op de ondersteunende activiteiten, centraal en binnen de locaties. 

Wat wordt de grootste uitdaging in 2015? De bezetting is goed, maar we 

weten nog niets over de instroom in 2015. Een contract met een gemeente 

wil nog niet zeggen dat we nieuwe klanteninstroom hebben. Cliënten en 

wijkteams moeten de weg naar onze dienstverlening weten te vinden. 

Wij zijn er voor cliënten met complexe problematiek. Gemeenten moeten 

dat weten. Vanaf de tweede helft van 2015 weten we of we die brug 

hebben kunnen slaan tussen vraag en aanbod. Dat wordt dus spannend.

Kunnen we nog meer doen? Graag wil ik op landelijk niveau afspraken 

maken over kwaliteitseisen binnen de jeugdzorg, voor zwaardere 

doelgroepen. Er zit veel ruimte tussen een keukentafelgesprek en een 

3-milieusvoorziening. Ik verwacht dat er veel kleinschalige, lokale 

initiatieven ontstaan. Prima, maar voor de zwaardere doelgroepen 

moeten specialistische voorzieningen zoals bij Pluryn beschikbaar blijven.

Hoe blijf jij geïnspireerd in je werk?Mijn motivatie is dat we er moeten 

zijn voor mensen met de zwaarste zorgvragen. Om die vragen te 

beantwoorden, moet onze zorg kwalitatief op een goed niveau zijn. De 

uitdaging is om kwaliteit te verbeteren en meer synergie aan te brengen. 

Momenteel maken we, met medebestuurder Monique Kavelaars, een 

inhaalslag op kwaliteitsgebied. Daar heb ik heel veel plezier in. Daarbij 

zijn we trots op onze medewerkers. Met grote inzet en motivatie 

behandelen en begeleiden ze cliënten, ook in deze tijd van onzekerheid 

en lagere budgetten. Ook dat inspireert me enorm.

kristallis kIeSt voor aaNSlUItINg bIj Pluryn
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De belangstelling voor sociale 
netwerken groeit en dat is niet voor 
niets. Mensen met een beperking of 
gedragsproblemen wonen steeds 
vaker gewoon in de wijk. Het is niet 
meer automatisch dat ze naar een 
zorginstelling gaan, als het thuis niet 
goed lukt. Gebruikelijker is dat er met 
behulp van familieleden, vrienden, 
vrijwilligers en professionals een 
oplossing wordt bedacht waardoor ze 
gewoon in het gezin of zelfstandig 
kunnen blijven wonen. Tegelijkertijd 
verlaat een groeiende groep mensen 
met een lage indicatie de zorg-
instellingen, om met ambulante 
ondersteuning zelfstandig te gaan 
wonen. Ook zij doen in toenemende 
mate een beroep op de mensen en 
voorzieningen om hen heen. 

Het past allemaal in het streven van de 

overheid naar een participatiemaatschappij. 

Een maatschappij waarin jongeren en 

volwassenen met complexe zorgvragen 

zoveel mogelijk op eigen kracht en met 

behulp van hun netwerk, meedoen in de 

samenleving. Gemeenten zijn vanaf dit jaar 

verantwoordelijk voor maatschappelijke 

participatie van kwetsbare burgers 

(Wmo) en de jeugdzorg. Dat gaat 

gepaard met bezuinigingen, opgelegd 

door het Rijk. Nieuwe zorgoplossingen 

- goedkoper, beter en klantgerichter - 

zijn gewenst! 

van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’
Pluryn bereidt zich al jaren voor op deze 

ontwikkeling door de dienstverlening voor 

mensen met een beperking en complexe 

zorgvragen structureel te vernieuwen. De 

nadruk ligt daarbij op zelfregie, zelfred-

zaamheid en maatschappelijke participa-

tie. We maken de omslag van het ‘zorgen 

voor’, naar ‘zorgen dat’. Ondersteuning 

van de cliënt en zijn netwerk zijn daar 

onlosmakelijk mee verbonden. We hebben 

dat samengevat in onze belofte: Sterker in 

de samenleving, Powered by Pluryn.

nieuwe concepten ontwikkelen
Om onze belofte waar te maken, ontwikkelen 

we nieuwe concepten. Die combineren het 

gemak, de flexibiliteit en efficiency van 

online zorg met persoonlijke begeleiding en 

zorg op maat. We maken daarvoor gebruik 

van Quli, wat staat voor Quality of Life. Quli is 

een innovatief online platform met speciale 

functies voor zelfmanagement van zorg, 

persoonlijke gezondheidsdossiers, zorg op 

afstand en communicatie met begeleiders 

en het eigen netwerk via beeldbellen, 

e-mailen of chatten. 

Voor complexe zorgvragen, waarmee mensen 

niet in hun netwerk terechtkunnen, is er De 

Praktijk. De Praktijk biedt diagnostiek, 

behandeling en consultatie; kortdurend, 

intensief en dichtbij.

Kwaliteit van leven neemt toe
Uiteindelijk leidt dat tot meer zelfregie en 

zelfredzaamheid van mensen. Professionals 

kunnen meer mensen helpen tegen lagere 

zorgkosten. En tot slot: de kwaliteit van leven 

neemt toe. Mensen voelen zich meer tevreden, 

zijn gelukkiger en maken volwaardiger deel 

uit van de samenleving. Het uitgangspunt 

van Pluryn is daarom altijd dat een sociaal 

netwerk plezier en betekenis geeft 

aan het leven. Als dat vervolgens leidt 

tot praktische ondersteuning, is dat mooi 

meegenomen! ◊

Gewoon gelukkig 
in de samenleving

Geheime sociale contacten

de dakloze jongeren zijn er stellig over. als je bij je moeder bent geweest, 

moet je dat nooit vertellen aan de hulpverleners. ik vraag waarom niet.  

“dan gaan ze gelijk vragen of je niet weer bij je moeder kan wonen. Je moet 

altijd zeggen: ik heb niemand, ik ken niemand, niemand kan me helpen.” 

de anderen knikken instemmend. als jarenlange 

pleitbezorger van de eigen Kracht filosofie sta ik 

perplex. voor mij is het streven om het sociale 

netwerk in te schakelen een emancipatoire 

kracht. Het helpt mensen om de greep op het 

eigen leven te versterken. maar deze jongeren 

zien dat gepraat over het eigen netwerk als een 

bedreiging. en dus gaan ze zich moedwillig 

machtelozer voordoen dan ze zijn. de filosofie 

van de eigen Kracht verwordt zo tot het omge-

keerde. Het eigen netwerk is geen hulpbron om 

greep te krijgen op je eigen leven, maar een 

barrière voor professionele hulp. 

zo is het nooit bedoeld. de filosofie van eigen 

Kracht komt uit nieuw zeeland. als een kind 

onder toezicht gesteld dreigt te worden, krijgt 

het gezin met zijn netwerk de kans zelf een plan 

te maken om de kinderen veilig te laten opgroei-

en. eigen Kracht is dan een hulpmiddel om de 

staat op afstand te houden. vandaag de dag 

duikt eigen Kracht in steeds meer nota’s op als 

middel om minder zorg te hoeven geven en dus 

als middel om de burger op afstand te houden. 

iemand kan pas aanspraak maken op steun van 

de overheid als iemand het niet zelf kan en ook 

niet kan organiseren met behulp van zijn sociale 

netwerk. voor wie denkt in termen van noden is 

dit logisch. de overheid is er alleen voor wie het 

zelf niet redt. maar dat zet een premie op 

machteloosheid. Het nemen van initiatief wordt 

niet beloond, maar afgestraft. Het belonen van eigen initiatief past veel beter 

bij de huidige tijd. om uit de sores te komen moeten alle hulpbronnen 

worden ingeschakeld. Jongeren moeten zich niet gedwongen voelen om hun 

sociale contacten geheim te houden. Het moet gewoon worden dat jongeren 

tegen hun hulpverlener zeggen: ‘Ja ik heb iemand, maar dat wil niet zeggen 

dat ik jou niet meer nodig heb.’ 

Pieter Hilhorst

Pieter Hilhorst studeerde 

politicologie aan de 

Universiteit van 

Amsterdam. Hij was 

actief in de Amsterdamse 

politiek en is nu publicist. 

Hij presenteerde 

programma’s voor de 

IKON, LLiNK en de VARA. 

Daarnaast schreef Pieter 

Hilhorst columns in de 

Volkskrant en publiceerde 

essays, artikelen, boeken 

en theaterteksten. 

Onlangs verscheen in 

De Groene Amsterdammer 

het essay ‘Eigen Kracht 

ontkracht,’ dat hij 

schreef samen met Jos 

van der Lans.

ColumN

Mensen met een beperking leven steeds 

meer in de wijk.

Ze krijgen dan hulp van hun ‘netwerk’.

Een netwerk bestaat uit familie, vrienden en 

buren. De regering vindt dit beter voor mensen.

En het kost de regering ook minder geld.

Pluryn veranderde daarom zijn diensten.

Mensen met een beperking doen het vooral zelf.

Pluryn ondersteunt hen hierbij.

Ondersteuning gebeurt ook via internet.

Pluryn gebruikt daarvoor Quli.

Het hele netwerk kan op Quli.

Zo houdt iedereen contact met elkaar. 

Maar een netwerk kan niet alles.

Pluryn zorgde daarom voor hulp in de wijk.

samengevat

54



slaapkamerdrempel
“In het begin durfde Shalida nauwelijks de drempel van haar eigen 

slaapkamer over”, vertelt broer Aniel. “We moesten iets doen om haar 

te helpen. En zo begonnen mijn oma, mijn vriendin Wendy en ikzelf 

met bezoekjes. Gewoon, wat ranja drinken in de woning van Shalida’s 

woongroep. Toen we merkten dat Shalida deze bezoekjes op prijs 

stelde, zijn we een stap verder gegaan: we spraken voortaan af bij 

Meneer Vos.” “Eerst werd ze nog door een begeleider gebracht en 

opgehaald”, voegt Ayla toe. “Na een tijdje was dit niet meer nodig.” 

“Tja, toen kwam de volgende stap: echt het terrein af”, haakt Aniel in. 

“Wandelen in de buurt. Shalida verheugde zich enorm op deze uitjes. 

En zo gingen we, stap voor stap, verder.”

familie
Een volgende drempel werd geslecht: op bezoek bij familie. “Familie is 

het allerbelangrijkste”, vertelt Aniel. “Familieleden kunnen je het 

vertrouwen geven waardoor je verder durft te gaan. Het ging op een 

Het is een zonnige novemberdag. We bevinden ons in Meneer Vos, het 

lunchcafé op Pluryn-locatie De Winckelsteegh in Nijmegen. Aan tafel 

zitten Aniel Doerdjan en Ayla Mechielsen, respectievelijk broer en 

persoonlijk begeleider van Shalida Doerdjan (40). Shalida is er zelf niet 

bij, althans niet fysiek. Ze heeft Obessive Compulsive Disorder (OCD) en 

verblijft permanent bij De Winckelsteegh, waar 170 kinderen en 

volwassenen wonen met een ernstig verstandelijke handicap. Door de 

foto’s die Aniel op zijn smartphone tevoorschijn tovert en de verhalen 

die hij en Ayla vertellen, lijkt het toch alsof Shalida erbij is. Meneer Vos 

is ook niet voor niets gekozen als gesprekslocatie: hier zette Shalida 

haar eerste stappen buiten haar vertrouwde omgeving.

gegeven moment zo goed, dat we besloten uitstapjes te maken: een 

middagje naar winkelcentrum Dukenburg, of eten op de pannenkoeken-

boot! Sinds een paar weken gaan er ook familieleden mee.”

vertrouwen
Shalida geniet volop van deze uitjes. Zodoende gaat nu een groepje 

rondom Shalida – met onder andere Aniel, zijn vriendin Wendy, diverse 

familieleden en Ayla als persoonlijke begeleider – regelmatig op pad. 

Ayla: “We kijken van tevoren altijd even samen hoe het met Shalida 

gaat, wat er nodig is voor het uitje en of Pluryn op wat voor manier dan 

ook kan ondersteunen, bijvoorbeeld in de vorm van ingekochte 

begeleiding. Daarbij helpt het dat de lijntjes kort zijn. Dit komt het 

vertrouwen ten goede.” 

Die sfeer van vertrouwen is essentieel, beseft ook Aniel. “Shalida 

ontleent vertrouwen aan vaste patronen. Ze heeft bijvoorbeeld pas rust 

als ze twintig keer de stoel recht heeft gezet. Bij een uitje in een voor 

haar vreemde omgeving ontbreken deze patronen. Daar hoeft niets. 

Hierdoor leunt ze extra stevig op de mensen om haar heen. Voor ons is 

het dan ook belangrijk zelf uit te stralen dat het goed komt. Daarin zijn 

we allen gegroeid. We durven nu zelfs zonder begeleiding op pad te 

gaan!” 

Groei
Shalida zelf heeft ook een flinke groei doorgemaakt. “Ze toont steeds 

meer initiatief”, vertelt Ayla. “Ze zit ook beter in haar vel. Vooral na een 

uitje. Dan is ze echt ontspannen. Gebeurt er dan iets onverwachts, dan 

reageert ze daar heel rustig op.” “Het is ook geweldig om te zien hoe ze 

ervoor zorgt dat bij een uitje de hele groep bij elkaar blijft”, laat Aniel 

weten. “Als iemand te lang voor een etalage blijft staan, zorgt Shalida 

ervoor dat de hele club weer bij elkaar komt. We leren Shalida nu ook 

echt beter kennen en snappen beter wat Pluryn/De Winckelsteegh 

doet.” Zie daar de stimulerende kracht van vertrouwen. Met als 

voorlopig hoogtepunt een smakelijk en gezellig kerstdiner. ◊

Met de kerstdagen gezellig met familie uit eten. Voor veel 
mensen de gewoonste zaak van de wereld. Zo niet voor 
Shalida Doerdjan. Tot voor kort was een dergelijk uitje met 
haar ondenkbaar. Maar dankzij de stimulerende kracht van 
vertrouwen gaat ze er nu helemaal voor.

“shaliDa zit beter 
in haar vel. vooral 
na een uitje.”

de StImUlereNde 

kracht
vaN vertroUweN
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Prof. dr. rutger engels, voorzitter 
van het trimbos-instituut 

 “nu investeren in 
research & development 
getuigt van enorme moed”

levensbelang
        vaN                      

voor 
goede 

zorg

Rutger Engels bleef naast zijn voorzitterschap 

van het Trimbos-Instituut ook hoogleraar aan de 

Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij doet 

sinds 2001 veel fundamenteel onderzoek 

binnen de vakgroep Ontwikkelingspsychopatho-

logie. Maar zijn interesse verschuift. De laatste 

zes jaar houdt hij zich veel meer bezig met 

interventieontwikkeling, op basis van weten-

schappelijke kennis.

“Sinds 5 jaar leid ik de Academische Werkplaats 

Jeugd Nijmegen. Met veertien instellingen voor 

GGZ en jeugdzorg, waaronder Pluryn, werken we 

aan verbetering van de kwaliteit van zorg bij de 

aangesloten instellingen en de kwaliteit van 

onderwijs aan de universiteit. We houden ons 

bezig met preventie en behandeling van angst en 

depressie bij kinderen en jongeren. Het toe-

passen van kennis is veel leuker dan in die ivoren 

toren zitten, heb ik gemerkt. Toen ik gepolst werd 

om voorzitter van het Trimbos-instituut te worden, 

zag ik een kans om dit werk naar landelijk niveau 

te tillen. Het Trimbos-instituut is bovendien een 

mooi instituut, met een rijke historie en een 

goede naam bij de politiek en instellingen. Helaas 

moest ik afscheid nemen van de leiding van de 

Werkplaats, maar ik blijf er actief!”

zorgstandaarden implementeren
De tijd van kennismaken en aftasten is inmid-

dels voorbij. Waaraan wil de voorzitter van de 

Raad van Bestuur de komende jaren werken bij 

het Trimbos-instituut? “Het beter implemente-

ren van kennis is een van de speerpunten”, 

vertelt hij. “Het ontbreekt zorginstellingen niet 

aan evidence-based programma’s. Probleem is 

dat richtlijnen en voorschriften te vaak op het 

schap blijven liggen. Heel grondige implementa-

tie van zorgstandaarden kan alleen door een 

intensieve samenwerking. Het werkt weder-

zijds. Wij helpen instellingen met innovaties en 

kwaliteitsborging. Aan de andere kant worden 

wij gevoed door kennis die instellingen opdoen. 

We hebben daarin beide onze eigen rol en zijn 

complementair.”

Parels oppikken
Een andere rol die Engels de komende jaren 

voor het Trimbos-instituut ziet weggelegd, is 

het ‘oppikken van parels’ bij instellingen en 

die opschalen naar landelijk niveau. Als 

voorbeeld noemt hij het Weerbaarheidspro-

gramma voor LVB-jongeren dat momenteel bij 

Pluryn in Oosterbeek wordt ontwikkeld. Het 

leert jongeren beter met hun emoties om te 

gaan. “Als dit programma een succes wordt, is 

het de moeite waard om het veel breder te 

implementeren. Dat is niet de taak van Pluryn. 

Het Trimbos-instituut kan dat wel. Daar zie ik 

een mooie samenwerking.”

Verder wil Engels zijn instituut verder inter-

nationaliseren. De inzichten die het in de 

verslavingszorg en geestelijke gezondheids-

zorg in Nederland opdeed, zijn ook van 

toepassing op andere landen. Met name in 

Oost-Europese landen en ontwikkelingslanden 

loopt de kennis op deze gebieden achter, 

terwijl ze er wel behoefte aan hebben. Er zijn 

daar geen instituten met een omvang als deze.

investeren in R&d van levensbelang
Rutger Engels was enkele jaren als adviseur 

verbonden aan de afdeling Research & 

Development van Pluryn. Hij kent de 

organisatie bovendien dankzij de 

samenwerking binnen de eerder 

genoemde Academische Werkplaats 

Jeugd. 

“Pluryn loopt landelijk voorop in 

ontwikkelingen doordat het de laatste 

jaren is blijven investeren in Research & 

Development. Terwijl dat bij de meeste 

instellingen juist wordt afgebouwd. Het 

getuigt van enorme moed en durf van 

de Raad van Bestuur. Het is van 

levensbelang voor de zorgkwaliteit”, 

vindt hij.

Rutger Engels wijst op de manier 

waarop R&D bij Pluryn is georganiseerd. 

Jonge onderzoekers werken ook een of 

meerdere dagen per week als bijvoor-

beeld behandelcoördinator op een 

locatie. “Je ziet dat daardoor op de 

locatie een professionaliseringsslag 

wordt gemaakt. Stop je ermee, dan 

duurt het heel lang om dit weer op 

te bouwen.”

zelfstandig wonen
Zijn er in de ogen van Rutger Engels ontwik-

kelingen die om extra aandacht vragen van 

zorginstellingen? “Pluryn is er al mee bezig, 

maar het is zaak om aan innovaties te werken 

die jongeren helpen sneller zelfstandig te 

kunnen gaan wonen. De trend is dat jongeren 

minder lang residentieel worden behandeld. 

Maar ze zijn jarenlang gewend geraakt aan het 

leven in een instelling. Er moet een methodiek 

worden ontwikkeld  voor het overbruggen van 

het leven in een instelling naar het echte 

leven. Want dat is een lastige stap.”

“Social media, gaming en online applicaties 

zijn goede tools om jongeren te betrekken. Er 

is zelfs een efficiencyslag mee te maken. Let 

wel, het zijn geen wondermiddelen, maar ze 

kunnen wel helpen. Zeker waar het gaat om 

de transitie ‘van binnen naar buiten’. Want dat 

is een van de grootste zorgen die we momen-

teel hebben. Gebeurt dat niet goed, dan zijn 

jongeren binnen de kortste keren weer terug 

bij af.” ◊

r&d

foto: Roy Borghouts

Rutger Engels is professor.

Hij is ook voorzitter van het Trimbos-instituut.

Trimbos doet onderzoek naar drank en drugs.

En naar geestelijke gezondheids-zorg.

Rutger: “Pluryn doet veel onderzoek.

Ik vind dat heel goed van Pluryn.

Er is veel onderzoek in de zorg.

Maar de zorg doet weinig met de resultaten.

Trimbos helpt de zorg hiermee.

Pluryn heeft bijvoorbeeld een programma 

voor Weerbaarheid.

Andere instellingen kunnen dat ook gebruiken.

Trimbos wil hiervoor zorgen.

Wat ik ook belangrijk vind?

Jongeren gaan na Pluryn vaak zelfstandig wonen.

Zij hebben daarvoor goede begeleiding nodig.”

samengevat

Sinds een jaar is prof. dr. Rutger 
Engels voorzitter van de Raad 
van Bestuur van het Trimbos-
instituut. Dit gerenommeerde 
kenniscentrum houdt zich 
bezig met het ontwikkelen van 
wetenschappelijke kennis en 
beleid op het terrein van 
geestelijke gezondheidszorg, 
alcohol en drugs. Intensivering 
van de samenwerking met 
instellingen die in de zorgprak-
tijk werken, ziet hij als een 
speerpunt voor zijn instituut in 
de komende jaren.
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Van elke jongere die binnenkomt bij De 

Hoenderloo Groep, maken de gezinsbegeleiders 

een ‘systeemanalyse’. Oftewel: een beeld van 

het gezin en de verhoudingen daarbinnen. 

“De familieband is de basis van de behan-

deling van het kind”, vertelt Tiny Vroman, 

gezinsbehandelaar bij De Hoenderloo Groep. 

“Vervreemding ligt echter op de loer. Ouders 

zijn soms letterlijk moe van hun kind en 

wonen vaak op een afstand. Daarom is het 

belangrijk regelmatig ook samen pósitieve 

ervaringen op te doen en te delen.”

Grote bereidheid
Mede vanuit die gedachte kwam de afdeling 

gezinsbehandeling op het idee van een 

‘gezinsdag’. De eerste - een pilot voor de 

jongeren van 8 t/m 14 jaar van leefgroep 

Topaas - vond in samenwerking met de 

pedagogisch medewerkers in november 

plaats. “Een groot succes”, noemt gezinsbe-

handelaar Fenneke van der Meer de eerste 

editie. “Van alle tien de jongeren kwamen er 

één of meerdere ouders, dertien in totaal. 

Bovendien was er één broer en een zusje van 

zes maanden. De bereidheid  mee te doen 

– ondanks de reisafstand en het vrij moeten 

nemen van het werk – deed de ouders en de 

jongeren goed.”

lotgenoten onder elkaar
Tijdens het ochtendprogramma werden met 

groepjes ouders stellingen behandeld. Fenneke: 

“‘Ik ben goed genoeg als ouder’, bijvoorbeeld, 

en: ‘consequent zijn is het belangrijkst’. We 

gebruikten voorbeelden uit de praktijk. Zoals: je 

kijkt met je zoon een film, en hij ligt lekker 

tegen je aan op de bank. De film duurt echter 

tot een half uur na bedtijd. Wat doe je? Eén van 

de vaders zei: “Dan laat ik ‘m lekker liggen. Dat 

doe ik altijd, dus dat is dan toch ook conse-

quent?” Mooi, hè? Soms werd het best even 

emotioneel, dan vingen de ouders elkaar echt 

op. Het zijn toch lotgenoten.”

Gelijkenis met het echte leven
’s Middags werd er volop samengewerkt. Van 

samen een schilderij maken tot het spel 

‘leid-geleid worden’, waarbij kind en ouder 

elkaar door een parcours leiden. De één 

blind, de ander stom. “Dat is niet alleen 

vermakelijk, maar geeft ook een goed beeld 

van de verstandhouding”, vertelt Tiny. “Wil 

het kind alleen maar leiden of neemt de 

ouder ook soms de leiding op zich? Op die 

manier heeft zo’n spel veel parallellen met 

het ‘echte’ leven.”

behoefte is groot
Om drie uur was het voor de aanwezigen tijd 

weer terug te keren naar dat ‘echte’ leven. Met 

het zelfgemaakte schilderij in de ene hand en 

het geschoten familieportret in de andere, 

gingen de meeste kinderen met hun ouder(s) 

mee naar huis voor het weekend. Ook de 

gezinsbehandelaars stonden niet met lege 

handen. “Deze dag leverde iets heel belang-

rijks op”, aldus Tiny, “en wel de bevestiging 

dat er grote behoefte is aan dit soort dagen. 

Momenteel zijn we aan het evalueren en 

volop aan het bekijken hoe we dit kunnen 

voortzetten. Het mooie is dat iedereen zijn 

schouders eronder zette. Of het nou de 

horeca-opleiding was die de hapjes verzorgde, 

de afdeling Vrije Tijd die de familiefoto’s 

maakte of het Hoenderloo College dat de 

jongeren bij hoge uitzondering een dag vrij 

gaf… Het was een leuke dag. En eigenlijk veel 

meer dan dat.” ◊

FamIlIebaNd is 
de baSIS vaN elke 

behaNdelINg

gezINSdag de hoeNderloo groep: meer daN leUk 

Voor veel gezinnen is het bijna vanzelfsprekend: samen iets leuks doen. Een spelletje spelen, 
naar de film gaan of een wandeling maken in het bos. Voor jongeren die bij De Hoenderloo Groep 
wonen, is dit echter vaak wat minder vanzelfsprekend. Net als voor hun ouders is ‘samen iets 
leuks doen’ een zeldzaam goed. Mede daarom namen gezinsbehandelaars van De Hoenderloo 

Groep onlangs het initiatief voor een ‘gezinsdag’.

Familie is heel belangrijk voor jongeren.

Er was daarom een gezinsdag bij De Hoenderloo Groep.

De jongeren wonen in Hoenderloo ver van hun ouders.

Voor iedere jongere was er familie.

Jongeren en ouders deden samen leuke dingen.

De ouders praatten ’s morgens over opvoeding. 

Jongere en ouders maakten ’s middags samen 

een schilderij.

De gezins-behandelaars vonden het een nuttige dag.

De ouders van Mitchell vonden dat ook.

Vader Toine: “Goed om met andere ouders te praten.

Je leert dat je niet alleen bent.”

Moeder Margriet: Het was een fijne dag met Mitchell.

De gezinsdag mag wel vaker per jaar.”

samengevat

toine en maRGRiet WaRen oP de 

GezinsdaG. Hun zoon mitCHell (11) 

Woont biJ de HoendeRloo GRoeP.

toine: “voor ons was deze dag 

ontzettend waardevol. We vonden 

het erg prettig eens goed met de 

andere ouders te kunnen praten. 

Hun verhalen zijn zo herkenbaar. 

over de buien van de kinderen, 

maar ook over de reacties van de 

buitenwereld. Kijk, wij weten 

allemaal dat onze kinderen niet 

voor hun zweetvoeten bij de 

Hoenderloo Groep wonen. maar 

onze omgeving wil nog weleens 

zeggen: “Wat is er nou echt anders 

aan jullie kind?” dan ga je jezelf 

opsluiten, praat je er niet meer 

over. op de gezinsdag voel je dat 

je niet alleen bent.”

maRGRiet: “Het was ook erg fijn 

een leuke dag door te brengen met 

mitchell. dat kan niet als hij hier is. 

naar de bios gaan is onmogelijk, 

omdat mitchell niet kan stilzitten. 

Wat ons betreft komt er zeker een 

vervolg. liever twee dan één keer 

per jaar. en het familieportret? dat 

staat op de open haard, naast het 

schilderij. Prachtige, tastbare 

herinneringen.”
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talenten
“De Bolster, nieuwe stijl. Ja, zo mag je het gerust noemen.” 
Arjan Steenbeek, locatieleider van De Bolster in Voorst, 
knikt instemmend. Hij heeft zojuist uitgelegd wat er sinds 
september zoal veranderd is op de school voor voortgezet 
speciaal onderwijs op het terrein van Pluryn-locatie De 
Beele. Jaren van voorbereiding zijn hiermee tot een einde 
gekomen. “Maar eigenlijk is dit ook weer pas het begin”, 
aldus Steenbeek.

leerlINgeN doeN helemaal mee bIj de bolSter NIeUwe StIjl

Net als elk jaar, hield De Bolster ook in 2012 een grondige evaluatie van 

het afgelopen schooljaar. Niet alleen werd er teruggeblikt; ook stonden 

er enkele ingrijpende veranderingen op de agenda. Hoewel nog relatief 

ver weg, konden de medewerkers van de school voor voortgezet 

speciaal onderwijs niet om de veranderingen in de zorg heen. “En dat 

wilden we ook niet”, gaat Arjan mee terug in de tijd. “2015 leek nog 

ver weg, maar regeren is vooruitzien. Bovendien vormde het een mooie 

aanleiding om eens écht goed te kijken naar onze werkwijze.”

samenwerken met ketenpartners
Daarbij stond één kernvraag centraal: wat willen we? Arjan: 

“De beantwoording van die vraag is eigenlijk al jaren voor het grootste 

deel hetzelfde. We willen dat de jongere zo goed mogelijk de maat-

schappij in gaat na zijn schooltijd. De manier waarop we dat doen, kan 

verschillen. Daarover hebben we veel gesproken de afgelopen jaren. 

Voorbeeldje: vroeger waren we heel erg bezig met het uitstroomprofiel 

‘regulier onderwijs’. We hebben onszelf de vraag gesteld of we daar nog 

wel veel tijd en energie in moeten steken. Het gaat slechts om een 

handjevol leerlingen per schooljaar. Antwoord: nee, dat is niet erg 

effectief. Tegenwoordig zoeken wij voor deze leerlingen nog meer de 

samenwerking met ketenpartners, zoals het Hoenderloo College om 

voor hen een dergelijk lesprogramma te organiseren.”

Realistische arbeidssituaties
Mede daardoor kan De Bolster sinds dit schooljaar nog meer aandacht 

besteden aan de uitstroomprofielen ‘Arbeid’ en ‘Arbeidsmatige dag-

besteding’, waarmee het gros van de in totaal 130 leerlingen wordt 

bediend. Deze omslag is onmiddellijk zichtbaar voor een ieder die het 

terrein in Voorst bezoekt. Met onder meer het hergebruik van de 

instellingskeuken en de aanleg van twee rijk gevulde moestuinen zijn 

realistische arbeidssituaties gecreëerd. 

Arjan Steenbeek: “We richten ons op vier gebieden: groen, techniek, 

horeca en facilitair. Onze leerlingen doen hierin echt mee, zijn een 

meerwaarde voor zowel De Beele als De Bolster. Ze onderhouden het 

groen, werken mee in de linnenkamer, onderhouden materialen… 

En we willen nog verder kijken. Neem onze instellingskeuken en het 

personeelsrestaurant. Het zou mooi zijn als horecaleerlingen hier 

overdag bezig konden zijn met het voorbereiden – denk aan het 

bestellen van producten en het wassen en snijden van de ingrediënten 

– voor de maaltijd die ’s avonds in de groepen bereid wordt door 

jongeren en begeleiders. Je brengt dan alles echt in de praktijk.  

Dat maakt de stap naar een stage meteen veel kleiner.” 

Ruimte voor ontwikkeling
Met zijn bevlogenheid en passie belichaamt Arjan Steenbeek het 

nieuwe zorgdenken van De Bolster. De omslag is er één van vallen en 

opstaan, geeft hij toe, maar wel één waar iedereen zijn of haar schou-

ders onder zet. “En dat moet ook”, aldus de locatieleider. “We denken 

nu veel meer vanuit het kind en wat zijn of haar talenten zijn. Geven 

alle ruimte die te ontwikkelen. Deze omslag was echt nodig, houdt ons 

scherp.”

“Onze ambitie is het predicaat ‘excellente school’ te krijgen. Niet omdat 

we dat mooi vinden klinken of omdat het stoer en interessant staat, 

maar omdat het de ultieme bevestiging zou zijn van het feit dat we op 

de goede weg zijn. Die bevestiging krijgen we nu al van de leerlingen. 

Zij ontplooien dagelijks hun talenten en werken echt aan hun plek in de 

maatschappij. Dat is het allerbelangrijkste!” ◊

werkeN op je 
eIgeN tempo
de bolster werkt sinds september niet meer met leerjaren 

1 t/m 6, maar met vier fases. deze zijn niet leeftijdsgebonden, 

maar gerelateerd aan het kunnen, weten, willen en zijn van 

de leerling. arjan steenbeek: “vroeger was het: je bent 16 

geworden dus ga je naar de bovenbouw. echt schools 

denken. tegenwoordig kunnen we veel beter uitleggen 

waarom iemand naar een volgende fase gaat. namelijk 

omdat diegene er echt klaar voor is. een leerling van 14 kan 

dus in fase 3 zitten en een leerling van 16 in fase 2. zo kan 

iedereen op zijn of haar tempo verder komen.”

Denken vaNUIt het kinD eN zIjN

De Bolster is een school van Pluryn.

De school staat bij De Beele in Voorst.

Er veranderde veel begin dit schooljaar.

Arjan Steenbeek vertelt erover.

Hij is de baas bij De Bolster in Voorst.

“De stap naar gewoon onderwijs was vroeger belangrijk.

De Bolster deed daar veel moeite voor.

Een paar leerlingen gingen dan naar gewoon onderwijs.

Nu geven we de andere leerlingen nog meer aandacht.

Zij leren nu in de praktijk.

Bijvoorbeeld in de keuken of het groen-onderhoud.

Iedereen leert in eigen tempo.”

En als leerlingen toch naar gewoon onderwijs willen?

Arjan: “Zij kunnen dan naar andere scholen.

Bijvoorbeeld naar het Hoenderloo College.”

samengevat
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“Sinds de opkomst van social media is 

mijn netwerk veel groter geworden”, 

vertelt Nathalie via haar aangepaste Tobii-

computer. Nathalie is een intelligente jonge 

vrouw met een spastische aandoening. Ze 

communiceert via haar beeldscherm. Met haar 

ooggestuurde computer klikt ze letters aan. Op 

het scherm verschijnen zorgvuldig geformu-

leerde zinnen.  “De social media die ik gebruik, 

zijn Facebook, Skype, Twitter, WhatsApp, 

Instagram en LinkedIn. Het meest zit ik op 

Facebook en WhatsApp. Dankzij die media heb 

ik overdag veel contact met vrienden. Het is 

voor mij best lastig om een netwerk op te 

bouwen, maar via mijn werk op het Pluryn 

Multimediacentrum ontmoet ik mensen. Met 

sommige oude bekenden kwam ik weer in 

contact dankzij social media.” Alledaags 

contact is heel belangrijk, maar soms gebruikt 

Nathalie haar social media netwerk ook om 

praktische hulp te vragen. “Nee, die oproep op 

Twitter voor een miljonair leverde nog niets 

op,” lacht ze: “maar ik heb een voorbeeld 

waarbij een vraag via social media me wel iets 

bracht. Ik had veel last van mijn heup. 

Het deed erg pijn en er kwamen allerlei 

complicaties bij. Het was een wanhopige 

toestand. Toen plaatste ik via Facebook een 

oproep. Een vriend van een vriend adviseerde 

toen een arts in Amsterdam. Die dokter heeft 

me uiteindelijk ook geholpen.” Nathalie 

herstelt nu van een nieuwe operatie die in 

Nijmegen is uitgevoerd. Via Skype houdt ze 

thuis contact met het Multimediacentrum.

“In deze appartementen wonen jonge 

mensen. Er zijn housewarming party’s. We 

gaan bij elkaar op bezoek en drinken wat.” 

Robert-Jan is 19 jaar, maar beschikt al over een 

groot appartement. Vanaf zijn achtste verbleef 

hij bij Pluryn, maar nu is deze jongeman toe 

aan meer zelfstandigheid. Samen met andere 

jongeren van 18-30 jaar woont Robert-Jan sinds 

november in de aanleunwoningen bij zorgcen

trum De Benring in Voorst. In korte 

tijd heeft hij een nieuw netwerk opgebouwd 

met de andere bewoners.“Het is hier lekker 

rustig,” vertelt Robert-Jan. “Maar ik moet wel 

meer zelf doen: koken en schoonmaken. ’s 

Morgens komt een begeleider van Pluryn even 

kijken. Soms krijg ik tips, zoals ‘op tijd 

opstaan’ en ‘letten op de houdbaarheidsda-

tum van voedsel’.” Voor hulp kan Robert-Jan 

ook terecht bij de jonge bewoners van 

de aanleunwoningen. “We hebben een 

groepsapp. Ik moest bijvoorbeeld voor het 

eerst zelf koken en vroeg tips via de app. Er 

kwam direct iemand helpen. Toen de nieuwe 

wasmachine binnen was, kreeg ik die niet aan 

de praat. Met hulp van de buren lukte het 

wel.” Onderdeel van de huurovereenkomst is 

dat bewoners iets doen voor de ouderen in De 

Benring. Robert-Jan: “We beginnen daarmee in 

januari. Voor ongeveer vier uur per maand.  

We kunnen met de ouderen gaan wandelen, 

boodschappen doen en spelletjes spelen. Zo 

leer ik nog meer mensen kennen.”

robert-jaN 
heefT CoNTaCT 
meT joNgereN 
eN oudereN

over NetwerkeN 
NathalIe viNdT 

haar NeTwerk 

op soCial media

Sterke  verhaleN
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“Als klein meisje wilde 

ik al kapper worden”, 

herinnert Mandy (22) zich. 

“Helaas was een kappersop-

leiding voor mij niet mogelijk. Omdat 

ik epilepsie heb, kan ik beter geen schaar 

vasthouden.” Toch kreeg Mandy het voor 

elkaar om in een kapperszaak te werken. Via 

haar eigen netwerk. “Voor mijn haar ging ik 

altijd naar Monique Hairstyling in Nijmegen. 

Ik kende die mensen goed en zij mij. Mijn 

broer heeft toen een werkplek geregeld. Eén 

dag per week help ik met vegen, de ramen 

wassen en schoonmaken. Ook ben ik 

gastvrouw voor de klanten: ik haal voor hen 

koffie. Er werken allemaal leuke meiden. Het 

meest ga ik om met de stagiaire. En ik heb 

natuurlijk contact met de klanten.” Op het 

werk zijn er 

volop lachmomenten. “We waren de 

ramen aan het zemen. Toen stapte 

iemand van de trap zo in een emmer 

water.” Mandy heeft een coach van 

Pluryn. Af en toe komt deze kijken of alles 

goed gaat. Ze is nog niet uitgeleerd: “In de 

toekomst willen we kijken of ik kan helpen 

met haar wassen. Ook wil ik een paar 

certificaten voor kapper halen. Dat zou een 

enorme stimulans zijn. ”

 Haar Arnhemse appartement ruikt nog 

helemaal naar nieuwe meubelen en 

verse verf. Sinds een maand woont Lisa 

(24) er samen met haar vriend Björn. 

“We hebben nu twee jaar een relatie.” 

Lisa groeide in haar eigen tempo naar 

meer zelfstandigheid. Vijf jaar geleden 

ging ze via Pluryn individueel wonen met 

begeleiding (IWIB). Ze zag er wel tegenop: 

“Van mijn 13e tot mijn 19e woonde ik bij 

leefgroepen van Pluryn in Dieren. Het was daar 

altijd heel gezellig. Het alleen wonen via IWIB was in 

het begin moeilijk, maar ging steeds beter.” En nu 

woont Lisa samen met Björn en heeft ze geen begelei-

ding meer nodig. Maar de behoefte aan contacten 

blijft. “Björn werkt bij de landmacht. Door de week 

slaapt hij vaak op de kazerne. Ik ben dan alleen thuis. 

Werk heb ik nog niet. Ik heb een mbo3-diploma voor 

Kinderopvang, maar dit is geen goede tijd om een 

baan te vinden. Gelukkig kan ik terecht op mijn oude 

stageadres. Ik help de leiding en ik mag mee met de 

teamuitjes. Verder heb ik veel contact met mijn twee 

beste vriendinnen. We bellen of Whatsappen. In het 

weekend gaan we lekker stappen.”

 “WijKringen is een idee dat Nijmegen 

uit Engeland heeft overgenomen. 

Daar heet het Keyrings”, legt 

Maartje uit. Zij is actief in de 

WijKring van de wijk Heseveld. 

Een WijKring is een groep 

mensen die elkaar helpt met 

alledaagse dingen. Samen 

leren ze de wijk kennen en 

leuker maken. “Mijn ouders 

komen uit Limburg en daar 

heb ik lang gewoond”, vertelt 

Maartje. “Nu woon ik in een 

trainingshuis van Pluryn. Door mee 

te doen aan WijKringen leer ik hier ook 

mensen kennen. Wij komen eens per twee 

weken bij elkaar. Dan spreken we af waar we 

naartoe gaan. We bezoeken bijvoorbeeld een 

café, een ijssalon of een frietzaak. We 

verzamelen de verhalen en plaatsen die op 

de website www.wijkringen.nl. Ook het blad 

Nije West publiceert onze stukjes. Ieder van 

ons is goed in iets anders: schrijven, fotogra-

feren, filmen of muziek eronder zetten. We 

hebben bijvoorbeeld een ladies-night 

georganiseerd in Café West-End. Dat was een 

succes. Als ik terugga naar West-End, herkent 

de kastelein mij voortaan. Met twee 

meisjes uit de WijKring heb ik andere 

activiteiten ondernomen. Iemand uit de 

WijKring wilde graag naar een proefles 

salsadansen en vroeg of ik het leuk vond om 

mee te gaan. En ik heb het telefoonnummer 

van alle deelnemers.”

maNdy voNd 

werk bij haar 

kapper 

lISa viNdT 
haar weg 
iN arNhem

maartje verzamelT 

verhaleN uiT de wijk
over NetwerkeN 

Sterke verhaleN
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SeysCentra helpt kinderen met eet-problemen.

Max eet bijvoorbeeld veel te weinig. 

Hij is een havo-scholier van 13 jaar.

Max ging 4 weken naar de SeysCentra. 

Hij leerde er anders denken over eten.

Die aanpak werkt goed bij oudere kinderen.

Max: “Mijn buik is veel groter dan ik dacht.

Ik kwam 2 kilo aan.”

Max moet thuis nog zwaarder worden.

SeysCentra praat met hem via internet.

Ze gebruiken daarvoor beeld-bellen met Quli.

SeysCentra werkte vroeger niet met pubers.

Ze helpen deze jongeren nu in Malden.

samengevat

Voor veel ouders is Pluryn-onderdeel 

SeysCentra een laatste redmiddel als hun 

kind selectief of structureel weigert te eten. 

De gedragstherapeutische aanpak werpt 

zijn vruchten af, blijkt uit de resultaten. Zeker bij jongere 

kinderen. “Oudere kinderen - vooral pubers - hebben 

meer baat bij een cognitieve aanpak, het leren 

kennen en herkennen van gedachtes en gevoe-

lens met betrekking tot eten”, vertelt orthopeda-

goog Eline de Haan. “Voor deze doelgroep 

hebben we een vier weken durend programma 

ontwikkeld op onze locatie in Malden.” 

vaak buikpijn
Een van hen is de 13-jarige havoleerling Max. “Als klein 

kind had ik vaak buikpijn en gaf ik geregeld over. Pas op mijn 8e 

werd geconstateerd dat ik een lactose-intolerantie had. Vanaf dat 

moment ben ik anders gaan eten. Wel at ik altijd heel weinig, omdat 

ik bang was dat ik me niet lekker zou voelen.” Omdat hij structureel 

veel te weinig calorieën binnenkrijgt en zijn BMI schrikbarend laag is, 

besluiten Max en zijn moeder om professionele hulp te zoeken. Een 

tip van de diëtiste zet hen op het spoor van SeysCentra waar Max 

eerst een intakegesprek met Eline heeft. “Hieruit bleek dat Max niet 

veel aan eten denkt en het vaak spannend vindt om te eten. Samen 

met zijn moeder is hij een voedingsdagboek bij gaan houden. Met de 

variatie zat het wel goed, probleem was de hoeveelheid.”

lastige groente
Werk aan de winkel dus voor Max die op 17 november jl. samen met 

twee leeftijdsgenoten aan een intensief traject van huiswerk maken, 

individuele gesprekken, groepssessies en - heel belangrijk - 

eetmomenten is begonnen. “Tijdens de eetmomenten bepalen we in 

overleg welke voor hem lastige groente Max wil uitproberen”, vertelt 

Eline. “Daarbij kijken we wat voor gedachtes het eten van de groente 

bij hem oproept. Of die gedachtes kloppen. En zo nee, welke denkfou-

ten hij maakt.” Max glimlacht als hij een voorbeeld geeft: “Ik dacht 

altijd dat ik geen grote porties kon eten. Dit klopt dus écht niet. Hier 

heb ik al een paar keer een warme maaltijd van 500 gram op. Thuis 

probeer ik ook steeds iets meer te eten.” 

online begeleiding en behandeling
Om te voorkomen dat hij straks meteen in zijn oude eetgedrag 

terugvalt, krijgt Max na afloop van het huidige programma online 

ondersteuning via Quli. Eline: “Max moet thuis en op school meer 

gaan eten om op een gezond gewicht te komen, heel gericht in leren 

spelen op zijn hongergevoel. Hier valt nog een flinke inhaalslag te 

maken. Via Quli kan ik Max op afstand monitoren, kijken wat hij eet 

en hoe dat gaat. Wil hij extra hulp? Dan kunnen we beeldbellen. 

In het uiterste geval ga ik persoonlijk bij Max langs. 

Al verwacht ik niet dat dit nodig is. Max stelt zelf 

realistische doelen, werkt goed mee en eet nu al 

significant meer calorieën dan toen hij hier kwam.” 

Max besluit: “Het gaat best goed eigenlijk. Ik heb 

laatst kidneybonen op, lust zelfs mais en paprika. 

In de eerste twee weken ben ik al twee kilo aan- 

gekomen. Mijn buik is stiekem groter dan ik dacht!” ◊

 ‘mIjN buik 
IS stiekem 
groter daN 
Ik dacht’

‘ pUberpIlot’ SeySceNtra bIedt oploSSINg 
voor max’ StrUctUrele eetprobleem 

Voor Max is eten een dagelijkse worsteling. Eetlust kent hij 
niet, miniporties voedsel zijn hem vaak teveel. In behandel-
centrum SeysCentra volgt de 13-jarige havo-scholier daarom 
een vier weken durend cognitief gedragsprogramma om van 
zijn structurele eetprobleem af te komen.  Als vervolg krijgt 
hij online begeleiding. 

behaNdelINg 
SeySceNtra 
Start altIjd 
thUIS. oNlINe 
oF oFFlINe.
seysCentra is een specialistisch behandelcentrum voor 

kinderen met ernstige eetproblemen. de behandeling die 

seysCentra biedt, is laagdrempelig en start altijd thuis, door 

ambulant medewerkers en met online ondersteuning van 

onder andere Quli. op Quli kunnen gebruikers via een bevei-

ligde beeldbelverbinding informatie uitwisselen met hun 

begeleider/behandelaar of hulp inroepen als dat nodig is.  

Het eHealth-platform bevat ook adviezen en tips over gezond 

leven, speciale (voorlichtende) games, elektronische coaches 

en handige apps; allemaal met als doel zelfstandig leven te 

bevorderen. seysCentra gaat uit van een wetenschappelijk 

onderbouwde, gedragstherapeutische aanpak en werkt nauw 

samen met de Radboud universiteit nijmegen, maastricht 

universitair medisch Centrum+ en de faculteit Psychology & 

neuroscience van de universiteit van maastricht. seysCentra 

heeft drie vestigingen: in malden, Haarzuilens en maastricht. 

de locaties in Haarzuilens en maastricht bieden ambulante en 

dagbehandeling, die in malden tevens 24-uursbehandeling.  

de (online) behandeling bij seysCentra kan direct starten. 
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Wesley woont zelfstandig en drinkt wel 
eens een biertje. Niet thuis, maar als hij 
met vrienden op pad is. En dan kan het 
ook wel eens uit de hand lopen. Is hij 
verslaafd aan alcohol? Nee. Loopt hij een 
risico verslaafd te raken? Dat zeker!  
Wesley heeft een licht verstandelijke 
beperking en gedragsproblemen. Hij heeft 
moeite om grenzen te stellen ook als 
mensen hem uitdagen om dingen te doen 
die hij eigenlijk niet wil. Daardoor loopt hij 
een verhoogde kans om in de problemen 
te komen met middelengebruik. De 
afdeling Research & Development  
ontwikkelde speciaal voor jongeren als 
Wesley een interventie, met als doel het 
risico op een verslaving te verkleinen.

Middelengebruik bij jongeren met een licht ver-

standelijke beperking (LVB) is een toenemend 

probleem. Esmee Schijven heeft daar wel een 

verklaring voor. Zij is behandelcoördinator bij 

Pluryn in Voorst. “Jongeren met een LVB partici-

peren steeds meer in de maatschappij. Zo komen 

ze makkelijker in aanraking met alcohol en drugs. 

Vroeger kon je bij ons niet terecht voor een 

behandeling, als je middelen gebruikte. Dat is 

nu wel veranderd”, legt ze uit.

Passende hulp voor jongeren met een LVB en 

een verslaving is er nauwelijks. “Verslavings-

zorg heeft weinig ervaring in het omgaan met 

jongeren met een LVB. Aan de andere kant 

weten wij bij Pluryn te weinig over verslavin-

gen. Daar zit dus een gat”, constateert Esmee. 

“Vandaar dat we zijn gaan nadenken over een 

interventie.”

vier persoonlijkheidsprofielen
Bestaande methodes richten zich vooral op 

preventie van verslaving door het geven van 

voorlichting. In de praktijk blijkt dit vooral de 

nieuwsgierigheid te prikkelen van jongeren. 

En dat is nou net niet de bedoeling. De 

nieuwe interventie leert jongeren om zichzelf 

beter te kennen en vaardigheden om niet tot 

riskant gebruik van alcohol of drugs over te 

gaan in risicovolle situaties. De interventie is 

gebaseerd op een methode waarvan de 

effectiviteit is aangetoond bij jongeren met 

een normale intelligentie. De interventie is 

persoonsgericht, je leert wat voor persoonlijk-

heid je hebt en wat bij jou de specifieke 

risico’s zijn om verslaafd te raken.

Esmee legt uit hoe het werkt: “We onder-

scheiden vier persoonlijkheidsprofielen: 

sensatie zoeken, impulsief gedrag, negatief 

denken en angstgevoelig. We kijken welk 

profiel bij de betrokken jongere past. Ieder 

profiel heeft een eigen interventie, die de 

jongere leert om verantwoord om te gaan met 

middelen. Kinderen kunnen we al jong op een 

profiel identificeren. Door op tijd in te grijpen, 

kunnen we voorkomen dat ze later in de 

problemen komen. Dat gebeurt via een 

intensieve zes weken durende training waarin 

jongeren elke week een groepssessie en een 

individuele sessie hebben. De training is 

speciaal aangepast voor de doelgroep met 

LVB. Met veel spelletjes en opdrachten.”

subsidie voor onderzoek
In januari 2015 starten de eerste pilots met 

de nieuwe interventie bij Pluryn in Voorst. 

Die zijn bedoeld om te kijken of dat wat de 

ontwikkelaars bedachten, in de praktijk 

werkbaar is of dat er nog iets moet worden 

aangepast. Momenteel wordt de laatste hand 

gelegd aan het werkboek en de handleiding. 

Aansluitend start een grootschalig weten-

schappelijk onderzoek, onder leiding van 

Esmee Schijven en senior onderzoeker dr. 

Evelien Poelen, dat moet uitwijzen of de 

interventie werkt en daarmee kan worden 

opgenomen in het behandelprogramma van 

Pluryn. Voor dit onderzoek krijgen 70 

jongeren met een LVB en gedragsproblemen 

een training volgens de nieuwe methode. 

Na twee, zes en twaalf maanden vinden 

metingen plaats. De resultaten worden 

afgezet tegen die van een groep van 70 

jongeren die geen training krijgen. Voor 

het uitvoeren van dit onderzoek 

ontving de afdeling R&D van 

Pluryn een subsidie van Fonds 

NutsOrha.

Esmee tot slot: “Ik heb niet 

de illusie dat jongeren met 

deze interventie helemaal 

niet meer gaan gebrui-

ken. Ik hoop wel met 

mate en dat ze niet 

als gevolg van 

middelengebruik 

in de problemen 

zullen komen.”

Jongeren met LVB gebruiken steeds meer drank en drugs.

Zij hebben een grotere kans op verslaving.

LVB betekent Licht Verstandelijke Beperking 

Pluryn maakt een behandeling tegen verslaving.

Speciaal voor jongeren met LVB.

Het plan is voor 4 typen jongeren:

1. Jongeren die sensatie zoeken.

2. Jongeren die te snel reageren op iets

3. Jongeren die te negatief denken 

4. Jongeren die snel bang zijn

Ieder type heeft andere behandeling nodig. 

Jongeren krijgen een training van 6 weken.

Hoe weet je of de training werkt?

Pluryn onderzoekt daarom de behandeling.

Het onderzoek begint bij Pluryn in Voorst.

samengevat

Nieuwe interventie alcohol- en drugsgebruik voor 

jongeren met een licht verstandelijke beperking

eeN bIertje op z’N tIjd 

kaN toch geeN kwaad? “vaN 
drUgS 
word 
je dom!”
is een nieuwe interventie voor 

middelengebruik nuttig? bryan 

en nabintou vinden van wel. zij 

wonen bij Pluryn in apeldoorn. 

Nabintou (17): “ik heb vrienden 

zien afglijden door drank en drugs. 

ik vind het een erg belangrijk 

thema. bij de voorlichting is één 

vraag in mijn ogen heel belangrijk. 

Hoe ga je om met beïnvloeding 

door anderen? dat je weet dat 

middelengebruik slecht is, is één. 

maar hoe ga je ermee om als je al 

je vrienden bijvoorbeeld ziet 

drinken of blowen? dan denk je 

niet: ik pak het werkboek er even 

bij. Kijk, jongens, hoe slecht het is 

wat jullie doen.”

Bryan (18): “zelf let ik altijd op met 

uitgaan. ik drink wel, maar met 

mate. volgens mij is het belangrijk 

dat jongeren met dit werkboek aan 

de slag gaan vóórdat ze te maken 

krijgen met drank en drugs. dat je 

weet wat de gevolgen zijn.”

Nabintou: “nou, die weet ik wel 

van mijn vrienden. van drugs word 

je dom. echt, hoor! sommigen 

kunnen niet eens meer 1+1 bij 

elkaar optellen.”
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Ooit gedacht dat Google Glass ook een 
uitkomst kan zijn voor mensen die moeite 
hebben met lezen en schrijven? Of dat een 
jongen dankzij een speelse gadget eindelijk 
vanuit zijn rolstoel met zijn hondje kan 
ballen? Het Living Lab van Pluryn onder-
zoekt hoe nieuwe technologie de kwaliteit 
van leven en zorg kan verbeteren. Pluryn 
doet daarbij een beroep op ervaringsdes-
kundigen: jongeren en volwassenen met 
een beperking. Iedere vrijdag komt deze 
Denktank in het hoofdgebouw van Pluryn 
bij elkaar om nieuwe technische snufjes en 
gadgets uit te proberen. En dat levert soms 
onverwachte uitkomsten op. Sterk! sprak 
met vier deelnemers van de Denktank over 
hun bevindingen.

deNktaNk  
teSt NIeUwe 
techNologIe 

Via het NAH-centrum van Pluryn hoorde 

Ronald Westacott over het Living Lab. Dat 

leek hem interessant. Ronald is altijd al 

geboeid geweest door techniek. Laatst was 

de oud-chauffeur bij een demonstratie van 

Google Glass in het Living Lab. “Ik heb de 

bril een half uur op gehad en getest. Voor 

mensen met een beperking zie ik enorme 

mogelijkheden. Google Glass kan mijn 

gesproken woorden bijvoorbeeld omzetten 

in geschreven tekst. Dat is erg handig, want 

ik kan niet schrijven. Met Google Glass valt 

dat minder op. Het is ook erg handig dat je 

met Google maps kunt zien waar je bent. 

Verder ben ik zeer tevreden over de kwaliteit 

van foto’s, film en geluid.”

De testers van het Living lab kijken ook naar 

verbeterpunten. Ronald: “Als je een halve 

minuut filmt, raakt de bril oververhit. Verder 

zijn de kosten voor aanschaf nu nog te 

hoog. We kunnen er allerlei toepassingen 

voor bedenken, maar daarvoor bestaan nog 

geen apps. Veel programma’s zijn er alleen 

in het Engels. Maar dat komt vast goed. 

Science fiction bestaat! Alles wat je kunt 

bedenken, kunnen we uiteindelijk maken.”

google glass zet 
geSprokeN 
woordeN om IN 
tekSt

Lars houdt van technologie en nieuwe 

snufjes. Hij is dan ook helemaal op zijn 

plaats in het Living Lab. Samen met andere 

deelnemers test hij of nieuwe producten 

iets kunnen betekenen voor mensen met 

een beperking. De zeventienjarige Lars zit in 

een rolstoel en heeft moeite met praten. 

Zijn leven veranderde toen hij zijn aange-

paste Tobii-computer kreeg. Met een 

ooggestuurde computer vormt hij woorden 

en zinnen. Vanaf dat moment werd praten 

met anderen een stuk makkelijker. Iemand 

vertelde hem over het Living Lab van Pluryn. 

“De tweede keer dat ik er was, gingen we de 

Sphero testen. Dat is een bal die je via een 

app op je smartphone kunt aansturen. We 

bekeken een filmpje over de toepassingen. 

En het werd me meteen duidelijk waar ik de 

Sphero voor kon gebruiken. Nu kon ik 

tenminste spelen met mijn hondje Dorus. 

Dat heb ik altijd al gewild. Ik stuur de bal 

aan en hij gaat er achteraan. Ik mocht de 

Sphero een tijdje mee naar huis nemen. Ook 

mijn broertje vond het leuk. Graag zou ik 

ook een Sphero hebben.”

daNkzIj de 
sphero kaN 
Ik met mIjN 
hoNdje SpeleN

“Voordat ik in oktober bij het Living Lab 

kwam, was ik al bekend met het burgerplat-

form Quli”, vertelt de 27-jarige Amanda. “Ik 

doe ook mee aan de Talentenexpeditie van 

Pluryn. En daar kwamen we met Quli in 

aanraking. Ik vroeg me direct af wat de 

meerwaarde van dit online platform kon zijn.” 

Die voordelen van Quli werden haar snel 

duidelijk: “Mijn coach van de Talenten-

expeditie kan me via Quli overal volgen. Ze 

begeleidt me op afstand. De takenlijst en de 

agenda geven mij meer structuur. Voor mijn 

stage houd ik een logboek in Quli bij. 

Natuurlijk houd ik zelf de regie over wie wat 

ziet.”

“In het Living Lab testen we gadgets en apps 

die handig zijn voor eHealth. Van die testen 

houden we ook een logboek in Quli bij. Zelf 

maak ik geen gebruik van de videochat 

functie, maar video is een uitkomst voor 

mensen die moeite hebben met lezen en 

schrijven.” Amanda is tevreden over Quli: 

“Alleen de app voor smartphone zou nog 

kunnen verbeteren.”

“Veel dingen die je in Quli doet, kun je 

misschien ook met Facebook, Outlook en 

Skype. Maar ik ga mijn verslagen echt niet 

op Facebook zetten. Daar heeft niemand iets 

mee te maken. Quli beschermt je privacy 

veel beter.”

TakeNlijsT IN 
Quli zorgt voor 
StrUctUUr

“Vandaag en vorige week zijn we in het Living 

Lab bezig geweest met het testen van track 

and trace-apparaten”, laat Jonathan weten. 

Door middel van kleine zendertjes die een 

signaal zenden, kun je de drager ervan met de 

bijbehorende software altijd vinden. 

“Er zijn verschillende doelgroepen waarvoor je 

track and trace kunt gebruiken”, legt hij uit. 

”Ouderen met dementie of Alzheimer die 

regelmatig weglopen, maar ook voor meisjes 

die in handen zijn gevallen van loverboys. We 

proberen iets te vinden wat goed zou kunnen 

werken. Vorige week hebben we een apparaat 

getest, maar dat werkte tot 50 meter. Dus daar 

hebben we voor ons doel niets aan.”

“Vandaag zoeken we op internet naar andere 

apparatuur. We hebben al wat gevonden. 

Misschien kunnen we dat apparaat aanschaf-

fen om verder uit te proberen.”

“Ja, je houdt mensen in de gaten. Maar wat 

vind je belangrijker, privacy of veiligheid? 

Bovendien moet de drager van het apparaat 

iemand vaak eerst tot de app toelaten, 

voordat deze de drager kan volgen. Weet je, 

het kan ook andersom werken. Als zo’n 

loverboy toegang tot de app heeft, weet hij 

precies waar het meisje is. Dat is natuurlijk 

niet de bedoeling. Daarom testen we alles 

goed uit.”

veIlIgheId 
voor alleS met 
TraCk & TraCe

JonatHan

Ronald

amanda

laRs

23



Door hechtingsproblemen, 
een lage sociaal-emotionele 

ontwikkeling en een negatief zelfbeeld 
vinden Zeer Moeilijk Opvoedbare en 
Lerende Kinderen (ZMOLK’ers) niet of 
nauwelijks een passende plek. Of beter: 
vonden. Met dank aan De Waag, het 
medio vorig jaar geopende paviljoen 
bij Pluryn Jeugd in Groesbeek. 

Een dinsdagmiddag in november, iets na 

tweeën. Spitsuur op de dependance van 

Werkenrode School op de benedenverdieping 

van De Waag. Terwijl Arico en Kenny samen 

muziek luisteren en Shamenta een foto van 

haar vriendin uitprint, leggen Dennis, Peter en 

Marco in het kook- en bakgedeelte de laatste 

hand aan hun zelfgemaakte broodjes. Even 

later krijgt juf Henny een rijkelijk belegd 

exemplaar gepresenteerd. “De middag staat 

altijd in het teken van een praktijkvak; 

techniek, natuur, sociale vaardigheden of in 

dit geval, koken. Lekker broodje trouwens 

jongens… dankjewel!”

veilige omgeving
Iedere schooldag op De Waag is opgebouwd 

volgens hetzelfde vaste stramien, vertelt 

Henny. “We starten met een kopje thee aan 

eigen regie
Ook de bovenverdieping ademt rust, 

ruimte en een vriendelijke sfeer, met dank 

aan de lichte houten meubels en het gebruik 

van warme kleurtinten. Via grote ramen met 

hoge vensterbanken lacht een vriendelijk 

zonnetje naar binnen. “We hebben plaats 

voor in totaal twee groepen van acht 

jongeren”, legt Gerard uit. “Aan weerszijden 

vind je een ruime woonkamer met open 

keuken, een kleinere huiskamer en een 

gezamenlijke eetkamer. Alle jongeren hebben 

de grote groepstafel; een 

mooi moment om te peilen hoe 

iedereen erbij zit. Vervolgens kijken we naar 

het Jeugdjournaal, gevolgd door een taalmo-

ment en de keuzekast. Na de pauze volgt een 

blokje rekenen en als afsluiting het praktijk-

vak.” Collega Willem vult aan: “In alles wat 

we doen, richten we ons op het herkennen 

en erkennen van emoties bij de jongeren: 

wat hebben ze nodig om zich prettig te 

voelen? Eén iemand bijvoorbeeld heeft een 

verstoord dag- en nachtritme. Zijn doel is 

niet zozeer het volgen van lessen, maar puur 

aanwezig zijn, aansluiting houden bij de 

groep. Bij ons draait het om zorg, het bieden 

van een stabiele, betrouwbare en veilige 

omgeving. En daar slagen we vooralsnog 

prima in.” 

Passende plek
Terwijl de jongeren met hun begeleiders 

buitenom naar het bovenliggende woonge-

deelte lopen, laat clusterleider Gerard van der 

Hoff trots de rest van de benedenverdieping 

zien. Sinds de officiële start van ‘De Waag’ in 

augustus jl. is een groot deel van het pand in 

gebruik, waaronder een creatieve ruimte en 

kleine sportzaal. “Het gebouw stond er al, 

maar het is van top tot teen gestript en 

helemaal opnieuw ingericht, voorzien van 

vriendelijke kleuren en stootvaste materialen. 

We hebben echt een passende plek voor deze 

specifieke doelgroep gecreëerd.”

hun eigen kamer, 

voorzien van douche, toilet 

en een tv- en internetaansluiting. Hier 

relaxen ze meestal als ze uit school komen. 

Sommigen gaan vervolgens door naar hun 

hobbyclub, hier op het terrein. Anderen 

helpen bij het boodschappen doen of het 

koken. We proberen de jongeren zoveel 

mogelijk te laten ontdekken wat ze wél 

kunnen, geven ze het gevoel dat ze invloed 

uitoefenen op hun gedrag. Eigen regie is 

enorm belangrijk.” 

verder bouwen
Gerard, met ruim 15 jaar ervaring als cluster-

leider gepokt en gemazeld, is net als zijn bijna 

20 collega’s vooralsnog enthousiast over de 

huidige gang van zaken in De Waag. “Onze 

taak is om uiteindelijk een geschikte uit-

stroomplek te vinden voor onze jongeren. 

Richting werk, een andere school, een nieuwe 

woonvorm. Hoe dat gaat lopen, is afwachten. 

De komende jaren staan in het teken van 

uitproberen, ontdekken. Ook voor ons. De 

eerste reacties zijn positief. Jongeren lijken 

hun draai te vinden, geven aan dat ze hier op 

hun plek zitten. Naar het zich laat aanzien, 

werpt de combinatie wonen, onderwijs en 

zorg zijn vruchten af; een mooie basis om op 

verder te bouwen!” ◊

wonen, zorg & onderwijs oNder ééN dak

wIe, wat, 
waarom, 
waag?
Jongeren met een iQ tussen 40 en 60 

hebben vaak hechtings-, sociale 

aanpassings- en impulscontroleproble-

men én moeite met leren. Juist die 

combinatie bemoeilijkt het vinden van 

een geschikte plek voor deze zeer 

moeilijk opvoedbare en lerende 

Kinderen (zmolK). leefgroepen en 

pleeggezinnen bieden wel een basis, 

maar meestal niet de zorg die ze nodig 

hebben. in de zoektocht naar een 

passende oplossing voor juist deze 

doelgroep is in augustus 2014 op 

Pluryn Jeugd in Groesbeek ‘de Waag’ 

geopend. de Waag biedt plaats aan 

maximaal 16 jongeren (12-18) en is de 

eerste locatie in nederland waar zorg, 

onderwijs en wonen onder één dak 

worden aangeboden. 
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Karin is in haar nopjes als ze in haar eigen 
keukentje de taart aansnijdt en koffiezet. 
Haar moeder komt heel regelmatig op 
bezoek. De twee vrouwen zijn het met 
elkaar eens: zelfstandigheid betekent jezelf 
kunnen zijn. Moeder Jenny (71) kan eindelijk 
haar dochter Karin (49) loslaten. “Ze woont 
nu op zichzelf en kan zich gaan ontplooien”. 
Maar voordat Karin haar appartement in 
Groesbeek betrok, heeft ze jarenlang ge-
woond in verschillende woongroepen van 
Pluryn in Groesbeek. Nu niet meer, nu is ze 
onafhankelijk. “Dit is mijn huisje, ik mag 
hier doen wat ik wil en wanneer ik het wil, al 
zit ik de hele dag op de bank.”

Jenny kijkt terug: “Door zuurstofgebrek bij de 

geboorte raakte Karin verstandelijk beperkt. Tot 

haar 12e woonde ze thuis, maar vanwege heftige 

epileptische aanvallen is ze daarna verzorgd en 

onderzocht in gespecialiseerde klinieken. Haar 

ontwikkeling verliep heel anders dan die van haar 

broers.” Karin was regelmatig jaloers op haar 

broers en begreep niet waarom zij anders was. 

Haar moeder heeft haar hierin vroeger begeleid en 

eigenlijk doet ze dat nog steeds.

de weg ernaar toe
Karin had weinig aansluiting bij de groep waar ze 

de laatste jaren woonde. Ze was graag op zichzelf 

en kon zich prima vermaken. Ook de huishoude-

lijke zaken deed Karin al lange tijd zelfstandig; 

koken, wassen, strijken. Ze had alleen nog wat 

extra leefruimte nodig. Die vond ze bij De Meent 

in Groesbeek. Moeder Jenny nam het regelwerk op 

zich: “Naast het aanvragen van huursubsidie, 

verzekeringen, gas en elektra regelen, hebben we 

samen ook inkopen gedaan voor haar apparte-

ment. Heerlijk, net als andere moeders waarvan 

de kinderen de deur uitgaan. Wat hebben we daar 

samen van genoten. In het begin heb ik haar 

bijgestaan met haar nieuwe wasmachine en 

kookplaat, maar Karin leert snel en heeft me 

steeds minder nodig.”

een eigen huis, eindelijk rust
Trots laat Karin haar huis zien. “Ik ben zo blij met 

deze ruimte, ik kan hier al mijn spulletjes kwijt. In 

mijn vorige huizen moest ik alles altijd delen en had 

maar weinig van mezelf. Nu kan ik mijn eigen 

beslissingen nemen.” Moeder vult aan: “Dit is de 

plek waarop we jaren hebben gewacht, grote 

woonkamer, een balkon en de supermarkt om de 

hoek. De weg hiernaartoe was lastig, maar ik ben 

blijven knokken voor mijn dochter.” Karin bestiert 

hier haar eigen huishouden en regelt haar eigen 

financiën. Kortom, ze is een zelfstandig functione-

rende volwassene, met een gezellig ingericht flatje. 

Haar epilepsie zit haar niet langer in de weg, ze is al 

13 jaar aanvalsvrij.

ambulante begeleiding
Anja Vogelzang van Pluryn komt een keer per week 

langs en helpt Karin bij het verkennen van haar 

grenzen. “Ze zoekt werk met me en leert me hoe ik 

alleen de bus moet pakken. Een handige app op 

mijn telefoon helpt me daarbij. Ik kan naar het 

centrum van Nijmegen en weet ook hoe ik bij mama 

en papa kom.” De vader van Karin zit in een 

verpleegkliniek met Alzheimer. Moeder Jenny grapt: 

“Ja, ik weet hoe het is om mantelzorger te zijn. Ik 

ben zielsgelukkig met Anja, zij neemt een deel van 

mijn taak over. En we kennen haar al jaren, want 

mijn echtgenoot was muziektherapeut bij de 

Groesbeekse Tehuizen, nu Pluryn. Anja werkte er 

destijds ook al. Karin groeit in haar zelfstandigheid 

en Anja begeleidt haar, ik durf haar nu los te laten 

en dat voelt als een bevrijding.”

dol op kinderen
Haar neefjes van 6 en 10 zijn haar helden, haar 

gang hangt vol met foto’s van de twee. Maar ook 

met andere kinderen komt Karin tot leven. “Ik heb 

al veel met kinderen gewerkt, in de leeftijd van nul 

tot vier. Als vrijwilliger op kinderdagverblijven; fruit 

schoonmaken, afwassen, liedjes zingen en de 

kinderen voorlezen. Kinderen blijven mijn droom!” 

Als Karin dit vertelt, komt haar gezicht tot rust. Ze 

zou zo graag ergens meehelpen op een dagverblijf. 

“Anja en mijn moeder helpen me om die droom te 

realiseren, en ik leer hier in de buurt steeds meer 

mensen kennen.” Jenny vertelt: “De zoektocht naar 

een fijne plek om te wonen was lastig, maar nu 

komt ze, mede dankzij haar netwerk, tot bloei. ◊

op

beNeN!eigen
karIN wooNt zelFStaNdIg, haar Netwerk helpt 

Karin woonde heel lang bij Pluryn.

Ze heeft een verstandelijke beperking.

Karin heeft nu een eigen woning.

Ze is heel blij met haar woon ruimte.

“Ik bepaal hier alles zelf.

En ik kan al mijn spullen kwijt.”

Karin doet zoveel mogelijk zelf.

Moeder Jenny helpt haar.

Ze kochten samen de meubels.

Anja van Pluryn komt één keer per week.

Karin leert nieuwe dingen van Anja.

Reizen met de bus bijvoorbeeld.

Karin wil graag weer werken met kinderen.

Ze redt het wel in haar woning.

Haar netwerk helpt haar daarbij.

samengevat
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Aan de participatiemaatschappij doet iedereen mee, 
ongeacht zijn of haar beperking. Maar om echt mee te 
kunnen doen, moet je over begrijpelijke informatie 
beschikken. Want de wereld is al ingewikkeld genoeg. 
Vandaar dat Pluryn ervoor koos om al zijn informatie 
toegankelijk te maken voor iedereen. Neem dit magazine 
Sterk! De tekstjes onder het kopje ‘Samengevat’ maken 
de artikelen begrijpelijk voor iedereen. ‘Samengevat’ is 
straks terug te vinden in alle brochures en folders van 
Pluryn. 

Door middel van zeven nieuwe, makkelijk toegankelijke animatie-

filmpjes maken we de diensten van Pluryn voor iedereen inzichtelijk 

op onze website. De animaties zijn te vinden op de eenvoudige 

website www.pluryn.nl/eenvoudig. Eén algemene animatie gaat over 

de ondersteuning van mensen met complexe zorgvragen. De andere 

filmpjes gaan over behandeling, wonen, werken, leren, dagbesteding 

en vrije tijd. De animaties bevatten in hoofdlijnen alle benodigde 

informatie over het besproken onderwerp. 

eenvoudige website
Wilt u de animaties meteen zien? Dat kan eenvoudig met uw smart-

phone of tablet. Download de Layar app en scan de afbeeldingen op 

deze pagina. Deze komen daarna automatisch tot leven. De eenvou-

dige website bevat verder fotoalbums, films en contactinformatie, 

evenals een chatmogelijkheid en de nieuwspagina. Ook vinden 

cliënten en hun begeleiders op de website de laatste vacatures 

voor cliënten.

Cliënten doen mee
Om zo goed mogelijk in te spelen op hun wensen en ideeën, betrekken 

we cliënten zoveel mogelijk bij alle producties. Cliënten denken mee en 

werken mee. Het Multimediateam van Pluryn schrijft bijvoorbeeld mee 

aan de wekelijkse digitale nieuwsbrief voor cliënten en het team maakt 

het Pluryn Weekjournaal. Het Week-

journaal is voor iedereen te zien op het 

openbare YouTube-kanaal van Pluryn: 

www.youtube.com/stichtingpluryn. 

Elke maandag presenteren Jonathan 

en Dominique een nieuwe 

uitzending, met het laatste nieuws 

over Pluryn, actuele vacatures voor 

cliënten en het weer door El Maloto. 

Het Weekjournaal kent een groeiend 

kijkerspubliek. 

breng de animaties tot leven!
Download de Layar app op uw smart-

phone of tablet. Scan de animaties en 

laat deze tot leven komen.

iedereen doet mee!Cliëntencommunicatie

Plurynbehandelt!

soms zijn de dingen die je doet zo gewoon, dat je er te weinig bij stilstaat. 

zo vinden we het bij Pluryn heel normaal dat we behandeling bieden aan 

jongeren en volwassenen met complexe (gedrags)problemen. en dat doen 

we ook nog eens heel goed, zo blijkt uit onderzoek. We vinden dat eigenlijk 

heel normaal. behandeling is echter zo 

belangrijk, dat ik naast voorzieningen als 

PlurynWerkt! en Plurynleert! pleit voor 

Plurynbehandelt! om behandeling extra 

onder de aandacht te brengen. 

behandeling begint bij Pluryn bij de 

pedagogisch medewerkers, die werkzaam 

zijn op de leefgroepen in onze orthopeda-

gogische behandelcentra (obC’s). 

daarbovenop kan aanvullende behande-

ling nodig zijn in de vorm van specifieke 

interventies, GGz-therapie of training. 

bekijk ook de animatie over behandeling elders op deze pagina!

Het zo zelfstandig mogelijk functioneren in de samenleving staat voor mij en 

voor Pluryn voorop. Het kan zijn dat een cliënt blokkades ondervindt, die zijn 

of haar functioneren belemmeren. ernstige agressie bijvoorbeeld of een 

traumatische ervaring. bij Pluryn bieden we effectieve interventies, (GGz-)

therapieën, die mensen leren daarmee om te gaan. misschien nog niet voor 

alles en iedereen. maar daarvoor hebben we een eigen afdeling Research & 

development. die ontwikkelt en toetst voortdurend nieuwe interventies.

momenteel voeren we bij Pluryn een groot programma ‘leven in vrijheid’ uit. 

doel is zo cliëntgericht mogelijk te werken en zo min mogelijk vrijheidsbe-

perkende maatregelen op te leggen aan cliënten. als blijkt dat er extra 

behandeling nodig is voor een cliënt om zijn of haar doel te bereiken, gaan 

we daarvoor zorgen.

ons totale aanbod van diensten zorgt ervoor dat we binnen Pluryn daadwer-

kelijk kunnen nadenken over hoe we zo goed mogelijk bij de cliëntvraag 

kunnen aansluiten. Hoe we cliënten zo goed mogelijk kunnen bedienen en 

de hulp zo goed mogelijk kunnen organiseren. de noodzakelijke expertise is 

beschikbaar. soms is er samenwerking met andere partijen nodig is. denk 

aan de Praktijk in nijmegen. ook aan sociale wijkteams stellen we uiteraard 

onze expertise beschikbaar.

Cliënten hebben recht op de beste zorg en behandeling en mogen van ons 

verwachten dat we daar heel veel energie in steken. alleen daarom al is het 

logisch dat we bij Pluryn blijven investeren in kennisontwikkeling.

monique Kavelaars

Raad van bestuur Pluryn

ColumN

Iedereen doet mee in de samenleving.

Daarvoor moet iedereen informatie snappen.

Pluryn maakt samen-vattingen.

Samen-vattingen staat in alle folders.

Filmpjes laten zien wat Pluryn allemaal doet.

Je kunt de filmpjes bekijken met je telefoon.

Daarvoor moet je de app Layar gebruiken.

Ook is er een eenvoudige website.

Cliënten werken zoveel mogelijk mee.

Iedere week maken ze een Weekjournaal.

En cliënten schrijven een nieuwsbrief.

samengevat

aNImatIeFIlmpjeS 
dowNloadeN 
Wilt u de animatiefilmpjes van Pluryn gebruiken in 

bijvoorbeeld een presentatie? dat kan. Ga naar de 

website www.pluryn.nl. onder over Pluryn/Publicaties 

kunt u de animaties eenvoudig downloaden naar uw 

eigen computer.

over Pluryn

leren
dagbesteding vrije tijd

Werken Wonenbehandeling
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Geen bbl 
oF bol maar 
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Veertien leerlingen van de Groenopleidingen van 

het REA College gaven onlangs het groen van 

Landal Greenparks Heideheuvel in Beekbergen 

een flinke onderhoudsbeurt. Dat deden ze 

tijdens een werkweek, waarbij ze overnachtten 

op het park. Het REA College is onderdeel van 

Pluryn. Het doel van de opleidingen van het REA 

College is de re-integratie van jongeren met een 

afstand tot de arbeidsmarkt. Regelmatig brengen 

de cursisten van de Groenopleidingen samen 

met enkele begeleiders een bezoek aan Landal 

Greenparks Heideheuvel, om daar het groen te 

onderhouden. “Een échte win-win-situatie”, 

stelt Christian Kamps, senior docent Groenoplei-

ding REA College. “Aan de ene kant is het voor 

de leerlingen een geweldige manier ervaring op 

te doen in de praktijk. Aan de andere kant 

betekent het voor Landal een prachtige kans 

door maatschappelijk verantwoord te onderne-

men het bosrijke park een metamorfose te 

geven.” De werkzaamheden waren ook dit keer 

zeer divers. Variërend van het versnipperen van 

fijnsparbomen, het planten van hagen tot het 

leggen van een grondwal bij de boogschietbaan. 

De leerlingen gingen tijdens de vierdaagse 

werkweek geen uitdaging uit de weg. Landal 

Greenparks stelde vijf bungalows beschikbaar 

voor de harde werkers. Bovendien liet het park 

de cursisten niet met lege handen vertrekken. 

Niet alleen gingen ze weg boordevol opgedane 

ervaring; ook kregen ze een uitnodiging volgend 

jaar weer terug te komen voor een nieuwe 

werkweek. 

mooI  groeN  IS  NIet  lelIjk

We kunnen ze allemaal meezingen: 

nummers als Aquarius en Let the 

sunshine in. Van 29 tot en met 31 

januari zijn ze een paar keer te 

horen in de Nijmeegse Stads-

schouwburg. Vier keer voeren 150 

leerlingen van de Nijmeegse 

Scholengemeenschap Groene-

woud (NSG) hier namelijk de 

rockmusical HAIR op. 

Aan de uitvoering werken ook 

jongeren van Pluryn en Werken-

rode School mee. De NSG vindt 

een inclusieve samenleving 

belangrijk en organiseert daarom 

regelmatig projecten in samen-

werking met Pluryn en Werken-

rode School. 

Deze samenwerking rond de 

musical HAIR leverde de NSG 

onlangs een tweede prijs op in de 

Gelderse finale van de Nationale 

Onderwijsprijs. Daarnaast ontving 

NSG de Publieksprijs.

Wil je mee terug naar de roerige 

jaren ’60? Kaarten voor de 

rockmusical zijn te koop via de 

website van de Stadsschouwburg, 

www.stadsschouwburgende-

vereeniging.nl.

hair, eeN INclUSIeve rockmusical

aaN de Slag op de 
kinDerboerDerij
Goed nieuws voor ouders met kleine kinderen! De kinderboerde-

rijen in Nijmegen kunnen zeven dagen in de week open blijven. 

Met dank aan cliënten van zorginstellingen Pluryn en Driestroom 

en werkvoorzieningschap Breed. Pluryn, Driestroom en Breed 

waren elk al betrokken bij individuele kinderboerderijen. Nu zijn 

er afspraken voor de hele stad gemaakt. De cliënten – die om 

uiteenlopende redenen een grote afstand tot de arbeidsmarkt 

hebben – werken mee in het beheer van de kinderboerderijen in 

stadsdeel Lindenholt, in de wijken Wolfskuil en Neerbosch-Oost en 

in het Goffertpark. Ze verzorgen de dieren en helpen mee bij het 

noodzakelijke onderhoud. Het is de bedoeling dat de instellingen 

ook verbinding met de wijk gaan leggen. De cliëntmedewerkers 

worden bijgestaan door een medewerker van 

de gemeente, die gediplomeerd dierver-

zorger is. Maar ook de cliëntmede-

werkers en begeleiders van de 

zorginstellingen krijgen zo snel 

mogelijk een opleiding dierverzor-

ging. De gemeente Nijmegen blijft 

eindverantwoordelijk voor het 

beheer en het onderhoud van de 

kinderboerderijen.

jacqUeS thIeleN 
Nieuwe voorziTTer 
raad vaN ToeziChT

Pluryn heeft in de persoon van Jacques Thielen 

een nieuwe, zeer ervaren voorzitter van de 

Raad van Toezicht gevonden. De voormalig 

wethouder van de gemeente Nijmegen was 

voorheen vooral actief op het gebied van 

volkshuisvesting en ruimtelijke ontwikkeling. 

Hij bekleedde diverse bestuurlijke functies bij 

woningcorporaties. Momenteel is hij bestuur-

der bij het Wooninvesteringsfonds in Zeist. 

Verder was Jacques Thielen tot voor kort 

toezichthouder bij onder andere Scholengroep 

Rijk van Nijmegen, stichting Kinderopvang 

SKAR en Esprit Scholengroep in Arnhem. 

“Binnen het maatschappelijk veld heeft zorg 

mij altijd geïnteresseerd. Er is momenteel veel 

beweging in de zorg en dat vraagt om ade-

quate toezichthouders. Ik heb ervaring 

opgedaan als toezichthouder in het onderwijs 

en denk die toe te kunnen passen bij Pluryn. 

In de Raad van Toezicht zitten al enkele 

mensen met ervaring in de zorg, dus we vullen 

elkaar goed aan”, aldus Jacques Thielen. 

De BAL-opleidingen zijn een nieuw 

en bijzonder alternatief voor de 

bestaande BBL- en BOL-opleidingen. 

BAL staat voor ‘Bewust Alternatieve 

Leerroute’. De opleidingen worden 

aangeboden in Noord-Brabant, Limburg en 

Gelderland. Het is een initiatief van het REA College Pluryn, Ambachts-

huis Brabant en Stichting Ambachtsplein. De BAL-opleidingen zijn 

bestemd voor jongeren en volwassenen die graag een eigentijds 

ambachtelijk vak willen leren. ‘Alternatief’ staat voor: een kleinschalige 

vakscholing, volgens het meester-gezeltraject, in de eigen regio en 

afgestemd op eigen interesses, talenten en capaciteiten. Er is keuze uit 

wel 100 verschillende ambachten. De opleidingsperiode varieert van 

6 maanden tot 2 jaar. Er wordt meteen gewerkt aan loonvorming. 

Per beroep en per regio wordt de kans op werk inzichtelijk gemaakt. 

Via het grote netwerk van de samenwerkingspartners worden wensen 

in duurzame plaatsingen omgezet. De BAL-opleidingen zijn toeganke-

lijk voor iedereen vanaf 16 jaar die graag met hoofd, hart en handen wil 

werken, ongeacht opleiding, achtergrond of beperking. 

Info: locatienijmegen@reacollegenederland.nl 

Het magazine sterk! is een 

uitgave van Pluryn

T 088 - 779 20 00

E info@pluryn.nl

 I www.pluryn.nl

 www.facebook.com/pluryn

 www.twitter.com/pluryn
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Wonen 
WeRKen 
leRen en 
vRiJe tiJd
Een mens kijkt van nature graag vooruit, maakt plannen, heeft dromen. Goed wonen, een vak leren en werken. Ook wanneer 
er sprake is van complexe problematiek in gehandicaptenzorg of jeugdzorg. Pluryn ondersteunt mensen bij het vergroten van 
kansen op een zo volwaardig en zelfstandig mogelijke plek in de samenleving. Dit doen we met ruim 3.500 medewerkers via 
onze landelijk werkende voorzieningen voor langdurige zorg, jeugdzorg en GGZ. Maar ook door middel van ambulante 
diensten, arbeidsintegratie, onderwijs en maatschappelijke ondernemingen. Iedereen doet mee! De kracht komt uit de 
mensen zelf. Pluryn ondersteunt hen daarbij.

sterker in de samenleving. Powered by Pluryn
www.pluryn.nl

behandeling en ondersteuning bij


