
 

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

{ {
april 2016een    uitgave    van    pluryn

VIJF HELDEN OVER 
HUN THERAPIE

JONGERE ALS UITGANGS-
PUNT, NIET HET ETIKETJE

' VOORUITKIJKEN 
IN PLAATS VAN 
ACHTEROM'



14
ROBERT VERMEIREN  

OVER DE BESTE  
BEHANDELING  

VOOR JONGEREN

Jongere als uitgangspunt, 
niet het etiketje

Nieuw: zorg voor jongeren met LVB 
en een gesloten machtiging

5 helden over 
hun therapie

Thijs vond zichzelf opnieuw uit  
dankzij IOG-NAH
 
Onderzoek naar de ontspannende 
werking van videogames

Vol zelfvertrouwen
naar de Special Olympics

Smaragd heeft antwoord op zeer 
intensieve zorgvragen

Iedereen heeft recht
op onderwijs

Vrijetijdsactiviteiten ook open voor 
kinderen 'van buiten'

Welkom in het winkelcentrum van 
zorg en onderwijs

04

06

08

10

12

16

18

20

22

26

INHOUD

EN VERDER:

28
THUISFRONT CHECKT IN BIJ  

DE HOENDERLOO GROEP

24
MILO BEGON MET LEVEN 

NA GENDERBEHANDELING



 

SAMENGEVAT

Erwin Duits is directeur voor Jeugd bij Pluryn.

Erwin: “Pluryn heeft veel verschillende locaties.

Die locaties hadden vroeger weinig contact met elkaar.

Jongeren kregen alleen behandeling van de eigen locatie.

Vorig jaar kwamen er nieuwe wetten.

De overheid betaalt zorg en ondersteuning nu anders.

Locaties kunnen gemakkelijker samen werken.

Ze leren meer van elkaar.

Jongeren krijgen nu meer passende ondersteuning.

Dus behandeling, wonen, onderwijs en vrije tijd. 

De hulp moet goed bij de persoon passen.

Pluryn kan dat goed.

Want we hebben veel soorten behandeling.”

Ontschotten. Dat woord waart al jaren rond binnen Pluryn. 
In de specialistische jeugdzorg denkt Pluryn allang niet 
meer in schotten en domeinen. Uitgangspunt is de zorg-
vraag van het kind, legt directeur Jeugd Erwin Duits uit. 

Hoe zag het eruit voor de ontschotting?
Had je een licht verstandelijke beperking (LVB), dan kwam je op  

een van onze orthopedagogische behandelcentra terecht. Was je 

normaal begaafd en had je gedragsproblemen, dan ging je naar  

De Hoenderloo Groep: de open jeugdzorg of met een rechterlijke 

machtiging de jeugdzorgPlus. De schotten tussen deze domeinen 

waren hoog, ingegeven door de financiering. Er was nauwelijks 

sprake van uitwisseling.

Wat is er veranderd?
De transitie en transformatie geven ons de kans om het denken in 

domeinen los te laten. Door krachten te bundelen en kennis uit te 

wisselen, kunnen we jongeren sterker maken. Kunnen we ze meer 

zelfstandigheid en zelfvertrouwen geven. Voordeel van Pluryn is, 

dat we het allemaal in eigen huis hebben: LVB-zorg, gesloten 

LVB-zorg, open jeugdzorg en jeugdzorgPlus. Juist die brede oriëntatie 

maakt ons tot specialist. We kijken naar wat een jongere echt nodig 

heeft, niet alleen op het gebied van behandeling en wonen, maar 

ook in onderwijs en vrije tijd. Gemeenten denken gelukkig steeds 

beter mee. Ook zij laten de domeinen los.

En als we niet in huis hebben wat een jongere nodig heeft? 
Onze omvang geeft ons ook de mogelijkheid om maatwerkoplossingen 

te bedenken. Om echt naar het individu te kijken en met een 

oplossing te komen die ook bedrijfseconomisch verantwoord is.  

Smaragd op de locatie Kop van Deelen is daar een mooi voorbeeld van. 

We bieden er intensieve individuele jeugdzorgPlus. Dure zorg? Niet 

als je bedenkt in welke korte tijd we er mooie resultaten behalen 

met jongeren die echt op alle fronten zijn vastgelopen. 

De transitie heeft dus ook iets goeds gebracht?
We zagen al vroeg de kansen. Daarom hebben we ons nooit tegen de 

transitie verzet. In plaats van op de rem te trappen, gaven we vol gas. 

En, om in autotermen te blijven: daardoor kunnen we nu makkelijk 

schakelen. Noem Pluryn maar gerust een pionier op dat gebied. 

Is het allemaal hosanna wat er klinkt?
Natuurlijk niet. We zijn nooit klaar met het vernieuwen van zorg. 

Een belangrijk spanningsveld is nog de combinatie onderwijs-zorg. 

We hebben op onze terreinen eigen onderwijsinstellingen. Daardoor 

kunnen we gecombineerde trajecten uitzetten. Dat is een groot 

voordeel. We zien dat daar waar zorg en onderwijs niet in één hand 

zijn, de samenwerking moeizamer verloopt. Als er op school andere 

regels gelden dan op de leefgroep, dan snappen jongeren dat niet. 

Daar valt dus nog winst te behalen. 

GESPREK
MET ERWIN DUITS, DIRECTEUR 

JEUGD & DE HOENDERLOO GROEP



Bij Pluryn gaat niets op de automaat. Schakelen is het toverwoord. Schakelen tussen LVB-zorg (licht verstandelijke 
beperking), jeugdzorg en psychiatrie bijvoorbeeld. En ook tussen open jeugdzorg en jeugdzorgPlus. Doordat we 
kijken naar de behoefte en niet naar het etiketje, zijn we in staat een jongere van de best passende zorg te voorzien.  
Zodat hij of zij zo snel mogelijk kan terugkeren naar zijn eigen omgeving voor vervolgzorg. 

Marieke Brouwer, hoofd Behandeling 
De Hoenderloo Groep

De problematiek waarmee kinderen en hun ouders bij Pluryn 

aankloppen, raakt in veel gevallen zowel jeugdzorg en LVB-zorg 

als psychiatrie/GGZ. Met twee orthopedagogische behandelcentra 

voor jongeren met een licht verstandelijke beperking en gedrags-

problemen (De Beele en Jan Pieter Heije), een instelling voor 

open jeugdzorg en jeugdzorgPlus (De Hoenderloo Groep) en een 

voorziening voor jongeren met een beperking en complexe 

zorgvragen (Werkenrode Jeugd) heeft Pluryn antwoord op heel 

veel hulpverlenings- en begeleidingsvragen. “Juist die veelzijdig-

heid maakt ons tot specialist. Het lukt ons steeds beter om 

combinaties te maken en zorg slim te organiseren”, vindt  

Marieke Brouwer, hoofd Behandeling van De Hoenderloo Groep.

Zoeken naar het beste klimaat
“Uitgangspunt is dat we geen ‘nee’ zeggen als kinderen en ouders 

bij ons aankloppen. Hoe ernstig de problematiek ook is. We kijken 

goed naar wat het kind nodig heeft en welk behandelklimaat 

het meest passend is. Het kan zijn dat een jongere met een 

normale begaafdheid meer baat heeft bij een LVB-klimaat of 

andersom. Een laag IQ hoeft bijvoorbeeld geen reden meer  

te zijn om niet geplaatst te worden in de jeugdzorg van De 

Hoenderloo Groep. De kennis is binnen Pluryn aanwezig en

die halen we erbij wanneer nodig. Doordat er veel uitwisseling  

is, leren we bovendien veel van elkaar.”

Eén doelgroep
In de doelgroepomschrijving Jeugd die Pluryn hanteert, als basis 

voor de cliëntprogramma’s, wordt geen onderscheid meer gemaakt 

tussen normale begaafdheid en LVB. De doelgroep is kortweg 

Jeugd. Daarbinnen is bij de één sprake van LVB en bij de ander 

niet. Zoals bij de één sprake is van ADHD en bij de ander niet.  

De aanpak is in basis voor iedereen hetzelfde: orthopedagogische 

behandeling volgens de methodiek van het competentiegericht 

werken. In de uitvoering zitten verschillen. Bij LVB gaat het 

bijvoorbeeld meer om herhaling en visualiseren. 

Warme overdracht
Er vindt niet alleen veel uitwisseling plaats tussen jeugdzorg, 

LVB-zorg en GGZ, ook de samenwerking tussen jeugdzorg en 

jeugdzorgPlus is nauw. De jeugdzorgPlus-locatie Kop van Deelen ligt 

niet ver van de open jeugdzorglocatie in Hoenderloo. Dat maakt 

een warme overdracht mogelijk. Als de behandeling van een 

jongere vraagt om een tijdelijke plaatsing in een gesloten 

setting, dan kunnen behandelteam/therapeuten en school 

hetzelfde blijven. Alleen de behandelgroep verandert. De voor-

waarden zijn dus goed. Toch merkt Marieke Brouwer dat er nog niet 

optimaal gebruik van wordt gemaakt. “In de praktijk zien we dat ons 

advies om een jeugdzorgPlus-maatregel te schorsen meestal wordt 

gevolgd. Maar als we vragen om een maatregel tijdelijk op te 

leggen, dan krijgen we externe partijen niet altijd mee.”

Geen hekken
Rechters zijn nog terughoudend in het opleggen van een voor-

waardelijke machtiging. Marieke: “Onze gedragswetenschappers 

zetten een voorwaardelijke machtiging alleen om als er sprake 

is van een zorgelijke ontwikkeling bij en voor een jongere, niet 

op basis van een incident. Toch zijn rechters er niet happig op. 

We krijgen nog onvoldoende duidelijk gemaakt dat zo’n 

maatregel nodig kan zijn om ernstiger problemen te voorkomen.”

“Het liefst zou ik alle rechters een keer onze jeugdzorgPlus-locatie 

willen laten zien. De Kop van Deelen voldoet namelijk niet aan 

het beeld dat veel mensen van een jeugdzorgPlus-locatie hebben. 

Er zijn geen hekken. In plaats daarvan is er een ‘natuurlijke 

barrière’. Verder is de afzonderingsruimte bijvoorbeeld slechts 

zelden in gebruik. We moeten het vooral van ons pedagogisch 

handelen hebben bij het voorkomen van escalatie.”
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Een natuurlijke barrière in plaats 
van hekken op de locatie Kop van Deelen.

" We zeggen geen 'nee' als kinderen en 
ouders bij ons aankloppen. Hoe ernstig 
de problematiek ook is”

JONGERE ALS 
UITGANGSPUNT, 
NIET HET ETIKETJE
Schakelen naar de best passende zorg

SAMENGEVAT

Jongeren bij Pluryn hebben vaak meerdere problemen.

Pluryn geeft dan meer soorten behandeling samen.

Dat kan op verschillende locaties.

Of jongeren een verstandelijke beperking hebben of niet.

Dat maakt niet uit.

Marieke Brouwer werkt bij De Hoenderloo Groep.

Dat is een locatie van Pluryn.

Ze is de baas over de behandelingen.

Marieke: “We kijken wat een persoon nodig heeft:

Welke behandeling het beste past.

En welke locatie het beste past.

De rechter vindt ‘gesloten’ niet altijd goed.

Maar een gesloten locatie is soms even beter. 

Jongeren gaan dan sneller vooruit.”



‘ HET BESTE VAN
TWEE WERELDEN’

SAMENGEVAT

Locatie Kop van Deelen heeft 2 nieuwe groepen.

Groep Parel en groep Zand.

Jongeren wonen er op een gesloten locatie.

De jongeren hebben ook LVB.

LVB is een licht verstandelijke beperking.

De begeleiders komen van locatie De Beele.

Zij weten veel over LVB.

Rowena woont in groep Zand:

 “Ik had vaak ruzie in mijn vorige groep.

Of ik liep weg.

In groep Zand is het gezelliger.

De begeleiding praat echt met me.

Ik vertel zelf meer wat ik voel en denk.

Ik ga volgende maand naar een ander huis.

Niet meer op een gesloten locatie.

Ik leer dan meer zelf te doen.”



Twee Plurynlocaties; twee unieke kenmerken. De één - De Beele 
in Voorst - beschikt over alle specialismen die nodig zijn voor de 
zorg voor jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB). 
De ander - Kop van Deelen - kan jongeren met een gesloten 
machtiging van de rechter huisvesten. Tel daar bij op de vaak 
terugkerende zorgvraag van jongeren met LVB met een gesloten 
machtiging en 1+1=3. Dat vond ook Monique van den Bergh. 
Samen met haar collega’s bracht de clusterleider in amper vijf 
maanden het beste van de twee werelden samen.

“Jongeren met een licht verstandelijke 

beperking lopen regelmatig vast in een 

gesloten setting”, weet Monique van den 

Bergh van orthopedagogisch behandel-

centrum De Beele. “Het is een vak apart 

om jongeren die de wereld niet altijd  

goed begrijpen, op de juiste manier te 

begeleiden. Dat specialisme is lang niet  

bij alle JeugdzorgPlus-instellingen aanwezig.”

Alle expertise en kennis bij De Beele ten spijt; 

jongeren met een gesloten machtiging van 

de rechter huisvesten, mag de Pluryn locatie 

in Voorst niet. Simpelweg doordat het geen 

gesloten instelling is. “Maar uiteraard willen 

wij het beste voor álle jongeren met een licht 

verstandelijke beperking”, zegt Monique. 

“Zo ontstond het idee ons specialisme naar 

een locatie te brengen waaraan een erken-

ning voor gesloten jeugdzorg gekoppeld is.”

Parel en Zand
Die werd gevonden in ‘collega-locatie’  

Kop van Deelen. Tussen april en september 

stelde Monique onder meer een uit-

gebalanceerd team samen en werden twee 

vrijgekomen panden in Deelen ingericht als 

een ‘thuis’ voor de nieuwe bewoners met 

een licht verstandelijke beperking. De ene 

groep, Parel genaamd, is voor spoed-

plaatsingen, observatie en diagnostiek.  

Dit kan ook zonder gesloten machtiging zijn.  

De andere groep, Zand, is voor jongeren met 

een gesloten machtiging van de rechter.  

De in totaal zeventien jongeren die er sinds 

1 september wonen, volgen onderwijs op het 

terrein.

“Uiteraard is alles gericht op doorstroming”, 

zegt Monique. “Snel na plaatsing kijken we 

naar een vervolg, in de regio of op een 

andere locatie. Dat kan De Beele zijn. Wij 

kennen immers de jongere en de jongere 

kent de aanpak van De Beele. Bijkomend 

voordeel is dat Kop van Deelen gesloten is, 

maar toch een open karakter heeft. Er staan 

geen hoge muren of hekken om het terrein. 

Dat maakt de doorstroming naar een open 

instelling als De Beele makkelijker, zeker 

voor deze jongeren.”

LVB-SPECIALISME IN EEN GESLOTEN SETTING:

‘ HET BESTE VAN
TWEE WERELDEN’

“  VOORUIT KIJKEN, 
IN PLAATS VAN 
ACHTEROM”

Vijf maanden geleden kwam Rowena (17) 

in groep Zand te wonen. “Bij mijn vorige 

instelling liep ik heel vaak weg en had ik 

elke dag ruzie”, vertelt de Flevolandse.  

“Ze begrepen me vaak niet en werden dan 

boos op mij. Hier in Deelen is het gezelliger 

en wordt echt met me gepraat. De begelei-

ders hebben me geleerd me beter te uiten 

en niet alles op te kroppen. Het gaat zelfs 

zo goed dat als mijn machtiging gesloten 

plaatsing volgende maand afloopt, ik mag 

verhuizen naar een buitenhuis van De 

Beele. Daar ga ik leren zelfstandig te zijn.”
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THERAPIE

LEERDE GRENZEN 
STELLEN EN CONTACT 

MAKEN
“Eigenlijk voelde ik al heel snel dat psycho-

motorische therapie (PMT) voor mij werkte. 

We begonnen met een themagroepje  

‘Zelf vertrouwen in contact’. Dan speelden we 

bijvoorbeeld een spel met verschillende rollen: 

leider, volger, kritiekgever en afwachter”, 

vertelt Adwin. Therapeute Tirsa vult aan: 

“Adwin was een afwachter, hij oefende 

vervolgens met leidinggeven en kritiek geven. 

Niet alle jongeren zijn praters, bij PMT uit je 

jezelf door sport en spel.” Adwin: “Ik wilde 

nog verder met therapie om te leren hoe je 

contacten met andere mensen legt. Tirsa gaf 

me soms tips via WhatsApp.”

“Ook leerde ik grenzen te stellen. Daar heb ik 

iets aan op mijn werk. Vorige week schoot een 

collega niet op en ik zei daar iets over. Ze gaf toe 

en zo kon ik toch op tijd naar huis.” Adwin past 

de therapie echt toe in zijn dagelijks leven.  

Het meedoen met de Equipe Mont Ventoux 

hoort daarbij. “Eerst spannend met al die 

andere onbekende jongeren. Maar ik ben wel 

die berg op gefietst en heb de top gehaald!”

Adwin

WEER CONTACT  
DANKZIJ  

GEZINSTHERAPIE 
“Met mijn ouders heb ik weer goed contact. 

Dat komt echt door de gezinstherapie die ik 

bij De Hoenderloo Groep volgde. Toen ze mij 

voor Multi Dimensionele Familie Therapie 

(MDFT) vroegen, deed ik het vooral voor mijn 

vader en moeder. De therapeute ging eerst 

allerlei leuke dingen met me doen: de stad  

in en samen lunchen. Ongemerkt heb ik toen 

veel over mezelf verteld. Tijdens de gezins-

gesprekken konden we zeggen wat ons dwars 

zat. We maakten afspraken om beter met 

elkaar te communiceren. Of die sessies er 

heftig aan toegingen? Nou, vooral van mijn 

kant. Na een paar sessies kwam mijn zusje 

erbij. Ze had heel veel pijn over wat ik haar 

had aangedaan. Nu bouwen we weer aan 

vertrouwen. Sinds een half jaar woon ik met 

ambulante begeleiding in een flatje. Ik ben 

weer begonnen met een mbo-opleiding. Het 

lukt me om uit de problemen te blijven en ik 

kan beter met mijn woede omgaan. Als ik 

boos word, loop ik gewoon weg. Dat heb ik 

ook op therapie geleerd.”

Iris



AAN DE SLAG MET 
HAAR NETWERK

“Elke woensdag ga ik naar psycho-motorische 

therapie in de sporthal van Jan Pieter Heije”, 

verklaart de 17-jarige Priscilla. “Ik kom uit 

Almelo, maar woon nu op een leefgroep in 

Oosterbeek. Het gaat goed op de groep, maar 

ik vind het moeilijk om voor mezelf op te 

komen. Bij therapie oefenen we dan dat 

iemand recht op me af loopt. Ik leer zo op  

tijd ‘stop’ zeggen. Daar heb ik echt iets aan. 

Laatst maakten een paar jongens in de 

schoolpauze vervelende opmerkingen.  

Ik vroeg ze daarmee op te houden. Vroeger 

zou ik er meteen op los slaan. Maar daar heb 

je niets aan. Je krijgt dan alleen meer ruzie.”

Priscilla is een slimme, gemotiveerde, harde 

werker, vindt therapeut Eva. Ook als ze iets 

moeilijk vindt. Priscilla: “We speelden een 

keer een spel met pionnen. Iedere pion was 

een persoon, bijvoorbeeld mijn vader. Ik 

moest dan aangeven wie er dichtbij of ver 

weg bij mij staat. En of ik daar iets aan wil 

veranderen. Dat vond ik soms heel lastig.” 

THERAPIE 
MAAKTE MIJ OPENER 

De eerste keer dat ze naar familietherapie bij 

Tom ging, kan Lisa zich nog goed herinneren. 

“Ik was heel stil. Ik had al met zo veel dokters 

en psychologen gepraat en was bang het hele 

riedeltje weer te moeten vertellen. Maar Tom 

vroeg niet naar het verleden. Hij wilde vooruit 

kijken.” Die eerste sessie vond plaats bij  

De Hoenderloo Groep. Lisa verbleef daar vijf 

maanden omdat haar ouders haar wilden 

beschermen tegen een fout vriendje. “Mijn 

ouders brachten mij voortaan overal naartoe, 

maar ik wilde mijn vrijheid terug. Samen met 

Tom maakten we afspraken. Als ik eerlijk zou 

zijn en op tijd thuis zou komen, kreeg ik meer 

bewegingsruimte. Eén keer ging het fout. Tom 

zette toen alle voor- en nadelen van oneerlijk 

zijn op een rijtje. Dat was heel verhelderend. 

Ik heb mijn ouders daarna de waarheid 

verteld.” Lisa en haar ouders zijn tevreden 

over Multi Dimensionele Familie Therapie. 

 Ze woont weer thuis, is opener, gaat naar 

school en heeft een nieuwe liefde. “Die is 

heel anders dan mijn vorige vriend.”

‘MIJN SONGTEKST IS 
 HEEL PERSOONLIJK’

“Muziek is alles voor me: ik sta ermee op en 

ga ermee naar bed.” En dat is niet overdreven. 

Ruben en zijn koptelefoon zijn onafscheidelijk. 

Sinds november 2015 volgt de 19-jarige Ruben 

muziektherapie. “Omdat ik veel meegemaakt 

heb in het verleden. Met deze sessies wil ik 

het verleden afsluiten.” De keuze voor 

muziektherapie was niet moeilijk, zegt Ruben: 

“Songs roepen veel bij mij op.  

Van pop tot metal en van klassiek tot jaren 50; 

ik luister naar alles. Vooral teksten kunnen 

veel emoties bij me oproepen. Samen met 

mijn therapeut Tom schrijf ik nu een nummer. 

De tekst heb ik helemaal zelf geschreven, die 

gaat ook echt over mij. Het is heel persoonlijk. 

Tijdens de sessies sta ik vooral achter de 

microfoon te zingen. En ik zit steeds vaker 

achter de piano. Wat ik vooral geleerd heb 

tijdens deze therapie, is dat je moet praten. 

Dat lukt tegenwoordig redelijk, hier en bij de 

leefgroep ook. Hoe lang ik nog wil doorgaan 

met therapie? Weet ik niet. Zolang als nodig. 

Alleen het heden telt.”

Ruben

Priscilla Lisa



Thijs zit nu een stuk beter in zijn vel.  
Onlangs heeft hij zijn rijbewijs in één keer gehaald. 

Thijs vond 
zichzelf opnieuw uit 

dankzij IOG-NAH

BEGRIP!
EINDELIJK

IOG-NAH IN HET KORT
Een Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) ontstaat door 

ziekte of ongeval: bijvoorbeeld een verkeersongeluk, 

val, hersenbloeding of tumor. De gevolgen van NAH 

kunnen heel verschillend zijn: lichamelijk, emotioneel, 

sociaal, gedragsverandering, moeilijk leren. Bij 

kinderen/jongeren met een NAH kunnen eventuele 

gedragsproblemen voor grote spanningen zorgen in 

een gezin. Soms kunnen ouders de problemen 

nauwelijks opvangen. In dat geval kan Intensieve 

Orthopedagogische Gezinsbehandeling (IOG) uitkomst 

bieden. Bij IOG komt een gezinsbegeleider bij het gezin 

thuis. Het kind en de ouders krijgen begeleiding om 

beter met de problemen om te gaan.

Veertien jaar geleden kon de toen vierjarige Thijs  
zich ineens niet meer bewegen: een cerebrovasculair 
accident (CVA). Oftewel: een herseninfarct. Paniek.  
En: onzekerheid. Er volgde een tien jaar durende zoektocht 
naar begrip en een passende behandeling. Dat er sprake 
was van een Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH), werd 
door allerlei professionals keer op keer niet herkend en 
onderkend. Totdat Thijs bij Pluryn kwam. Het begin van 
een succesverhaal dat nog lang niet ten einde is.

Jarenlang voelden de ouders van Thijs zich machteloos en onbegrepen. 

Zij merkten duidelijk dat de CVA grote gevolgen had. Thijs kon 

bijvoorbeeld moeilijk zijn emoties reguleren. Maar een indicatie 

voor een NAH of ander letsel bleef steeds maar uit. “Ik was niet  

de gemakkelijkste”, vertelt Thijs. “Een rotjong, zeg maar. Overal 

schijt aan. Op school verzon ik van alles om er tussenuit te piepen.  

Ik hield iedereen voor de gek. Foute vrienden ook.” 

“En diepongelukkig”, vult moeder Patricia aan. “Maar bij allerlei 

instanties waar we aanklopten, werden we weer weggestuurd.  

Met als dieptepunt een psychologe die letterlijk een boek dicht-

klapte met de mededeling dat we het hoofdstuk ‘Thijs met een 

hersen infarct’ maar moesten afsluiten.”



SAMENGEVAT
De hersenen van Thijs kregen niet genoeg zuurstof. Hij was toen 4.
Thijs had daarna veel problemen in zijn leven.Er was geen goede behandeling.
Zijn ouders zochten door.
Na 10 jaar kwamen ze bij Pluryn.
Thijs en zijn ouders kregen een begeleidster.Zij weet veel van probleem gedrag en letsel aan de hersenen.Thijs is nu 18.
Thijs: “De begeleidster begrijpt mij heel goed.Ze helpt mij en mijn ouders problemen oplossen.”Thijs is nu gelukkiger.
Hij heeft een diploma voor verkoper en zijn rijbewijs.

Indicatie
Het gezin liet zich niet ontmoedigen en bleef de instanties aflopen.  

Het eerste sprankje hoop schitterde toen Pluryn in zicht kwam.  

“De psycholoog daar, Carin de Rooij, ondernam wél direct actie”, vertelt 

Thijs. “Zij heeft ons enorm geholpen”, voegt Patricia toe. “Carin bleef 

maar doorzetten, ook toen we bij de aanmelding voor IOG-NAH (zie 

kader) in eerste instantie geen indicatie kregen van het Centrum 

Indicatiestelling Zorg (CIZ). Ook hier onderkenden ze niet de gevolgen 

van de CVA. Maar Carin bleef bellen en brieven schrijven. En zo kwam 

dan eindelijk de indicatie.” Na dit ‘yes-moment’ ging Thijs een tijdje naar 

een van de behandelcentra en een school van Pluryn. “Daar voelde ik me 

echt niet op mijn plek”, meldt Thijs. “Ik ben hier te normaal voor, dacht 

ik. Ik heb altijd op reguliere scholen gezeten.” Toch kon Thijs de juiste 

stappen zetten, dankzij passende medicatie en vooral de IOG-NAH die  

hij kreeg. “Mijn gezinsbegeleider Mery heeft me uitstekend geholpen.  

En nu nog. Zij begrijpt me uitstekend en helpt ons bij het oplossen van 

problemen. Soms, als ik ruzie met mijn ouders heb, roep ik wel eens dat 

ze Mery maar moeten bellen. Want die snapt het!”

Diploma’s
Thijs zit nu een stuk beter in zijn vel. Hij gaat weer naar een reguliere 

onderwijsinstelling. Dat gaat goed. Sterker nog: in april mag hij zijn 

mbo-3 diploma Verkoopspecialist ophalen bij het Summa College in 

Eindhoven. Misschien rijdt hij dan wel zijn ouders naar deze feestelijke 

gelegenheid: hij heeft immers ook zijn rijbewijs gehaald (in één keer!). 

En daar stopt het niet. “Ik ben direct doorgegaan met de mbo-4 opleiding 

Retail Manager. Daarna wil ik misschien een hbo-opleiding gaan volgen.” 

Aan ambities geen gebrek. Thijs heeft zichzelf opnieuw uitgevonden.

“ Bel Mery maar. Die snapt het!

EEN LEVEN LANG LEREN

Als je 18 jaar wordt, ligt de wereld aan je voeten. Maar niet 

als je een beperking hebt. Dan val je tussen wal en schip. 

Deuren die voor anderen open gaan, blijven voor jou 

gesloten. Of ze klemmen enorm. Ik heb het daar al eerder 

over gehad in mijn column. Pas geleden werd ik er weer 

eens op gewezen in een gesprek over ‘een leven lang leren’. 

Het is op zich een mooie gedachte. Mensen vervullen in 

hun werkende leven meerdere functies. Daarvoor moeten 

ze goed opgeleid zijn en zich blijven ontwikkelen. Overheid 

en werkgevers stimuleren mensen daarom om ook na hun 

18e jaar te blijven leren. Onderwijs en bij- en nascholing zijn 

in alle levensfases goed geregeld. Althans, als je ‘normaal 

begaafd’ bent.

Want hoe anders is het voor mensen met een verstandelijke 

beperking. Zij worden uitgesloten van ‘een leven lang leren’. 

Bij hen is leren gekoppeld aan hun handicap. Als je een 

verstandelijke beperking hebt en je wordt 18, dan is 

onderwijs opeens afhankelijk van potjes van Sociale Zaken 

of van zorggelden. 

Deze benadering strookt niet met de participatiegedachte. 

Het zorgt voor uitsluiting en is slecht voor het gevoel van 

eigenwaarde. De vraag rijst vanaf welk IQ iemand recht 

heeft op onderwijs? Een leven lang leren moet voor iedereen 

op dezelfde manier geregeld worden, ongeacht een eventuele 

beperking. De verdeling van opleidingspotjes over de 

verschillende departementen toont aan dat het domein 

van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap 

(OC&W) te beperkt is en verruimd dient te worden.

Monique Kavelaars

Lid Raad van Bestuur Pluryn



Dat videogames van toegevoegde waarde kunnen zijn bij een 

behandeling bleek al uit eerder onderzoek van de afdeling R&D 

naar Dojo. Jongeren die deze emotie-regulatie videogame speelden, 

toonden zich enthousiast. De interventie resulteerde aanwijsbaar in 

verminderde angst en agressie. Dojo wordt momenteel klaargemaakt 

voor gebruik binnen Pluryn.

Toegankelijke manier 
Het nieuwe onderzoek richt zich op het inzetten van relaxatie 

 videogames in de behandeling van (chronisch) getraumatiseerde 

jongeren. “Volgens behandelaren is voor veel jongeren de stap naar 

traumabehandeling als EMDR (Eye Movement Desensitization and 

Reprocessing) te groot. Het gevolg hiervan is dat behandeling wordt 

uitgesteld en de problemen - die veelal onderliggend zijn aan de 

gedragsproblematiek - blijven bestaan”, legt senior-onderzoeker 

Karin Nijhof uit. “Bij langdurige en ernstige stress vinden er 

veranderingen in het biologische stresssysteem plaats, die bijdragen 

aan de problemen. In het onderzoek willen we nagaan of deze 

stress genormaliseerd kan worden en jongeren mogelijk daarna  

wel klaar zijn voor traumabehandeling. Relaxatie videogames zijn 

een toegankelijke manier om de stress bij jongeren te verlagen.” 

Karin voert de studie uit samen met onderzoeker Angela Schuurmans 

van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Hartslag meten
Gebruik van videogames als therapievorm ligt voor de hand. 

Jongeren vinden het spelen van een videogame leuk en zien het 

niet als extra belasting. De drie geselecteerde videogames zijn 

commerciële games, die al gewoon verkrijgbaar zijn. Karin: “Tijdens 

de gamesessies gaan we de hartslag van de jongeren meten, door 

middel van een sensor op het lichaam. Verder zullen de jongeren 

enkele vragenlijsten invullen.” De pilotstudie duurt zes weken.  

De gamesessies vinden in die periode twee keer per week gedurende 

15 minuten per keer plaats.

R&D ONDERZOEKT ONTSPANNENDE WERKING VIDEOGAMES

Vraag een jongere wat hij liever doet om een trauma  
te verwerken: naar therapie of een videogame spelen?  
Het antwoord laat zich raden. Vandaar dat de afdeling 
Research & Development (R&D) van Pluryn een pilot-
studie gaat doen naar de effectiviteit van drie verschil-
lende ‘relaxatie videogames’ op de mate van stress.  
Het spel dat als beste uit de test komt, zal aan een 
diepgravender onderzoek worden onderworpen.  
Met als uiteindelijke doel: inzet van de game bij de 
behandeling van jongeren met traumaklachten. WEG
MET DIE
STRESS!
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Karin Nijhof kijkt mee bij een jongere die de serious game Dojo speelt.

Drie games, één doel
Voor de pilotstudie is een groep jongeren geselecteerd die voor 

behandeling van ernstige gedragsproblemen bij De Hoenderloo 

Groep verblijft. Ze kunnen niet zelf kiezen welk spel ze gaan spelen, 

dat wordt door toeval bepaald. De drie videogames hebben 

allemaal iets speciaals: ze meten hersenactiviteit of ademhaling, 

om te bepalen hoe gestrest de speler is.

Game 1 is een virtual reality spel met een meditatieve invulling.  

Bij game 2 kunnen de jongeren de seizoenen veranderen door 

zichzelf te ontspannen. Ben je ontspannen dan is het zomer en 

raak je gestrest, dan wordt het winter. De derde game heeft 

hetzelfde principe: door te ontspannen wordt het beter weer. De 

speler kan daarbij kiezen uit verschillende plekken, zoals het strand 

of het regenwoud. Bij de laatste twee spellen hoort een hoofdband, 

die de hersenactiviteit van de speler meet.

SAMENGEVAT

Pluryn onderzoekt 3 games die stress verlagen. 

Jongeren bij De Hoenderloo Groep doen mee.

Pluryn wil de beste game gebruiken

voor behandeling van jongeren met een trauma.

Karin Nijhof is onderzoeker bij Pluryn.

Karin: “  Jongeren vinden therapie vaak moeilijk of eng.

Ze stellen de therapie daarom uit.

Ze krijgen daardoor nog meer problemen.

Jongeren vinden games wel leuk.

We kiezen games die ontspannen.

De jongeren krijgen dan mogelijk minder problemen.

En wij kunnen hun trauma beter behandelen.”



Kinder- en jeugdpsychiater Robert Vermeiren

Jongeren die met de politie in aanraking komen, krijgen nu vaak een 
 algemene aanpak. Door eerst te onderzoeken wat iemands sterke  
en zwakke punten zijn, kun je die persoon vaak veel beter helpen.  
Prof. dr. Robert Vermeiren onderzoekt welke verschillen er zijn tussen 
jongeren en welke behandelingen het beste werken.

KIJKEN NAAR 
IEMANDS STERKE 
EN ZWAKKE 
KANTEN



Robert werkt als kinder- en jeugdpsychiater bij het academisch 

ziekenhuis VUmc in Amsterdam en Curium-LUMC in Oegstgeest.  

Bij Curium-LUMC worden kinderen en jongeren met allerlei psychia-

trische problemen behandeld. In zijn onderzoek besteedt Robert 

veel aandacht aan jongeren die in contact komen met politie en 

justitie. Hij wil ze beter begrijpen. En hij wil weten in welke situaties 

een bepaalde aanpak het beste werkt. Het onderzoek gebeurt vooral 

binnen de Academische Werkplaats Forensische Zorg voor Jeugd,  

waar de justitiële inrichtingen Teylingereind en Intermetzo bij horen.

Grote verschillen
“We weten dat er grote verschillen zijn tussen jongeren die verkeerde 

dingen doen”, vertelt Robert. “Sommige jongeren komen uit een 

gezin met veel problemen. Anderen hebben een verstandelijke 

beperking. Weer anderen hebben een trauma. De meeste jongeren 

die we behandelen hebben een mix van deze problemen. Er bestaat 

geen algemene aanpak die voor iedereen werkt. Je moet eerst 

onderzoeken wat iemands sterke en zwakke punten zijn en welke 

behandeling het beste werkt bij een bepaald type probleem. Als je 

dat allebei weet, kun je voor iedere jongere een aanpak op maat 

samenstellen.”

Het hele gezin
Een van de aanpakken die de onderzoeksgroep van Robert onder-

zoekt, is MultiDimensionele FamilieTherapie (MDFT), een therapie 

die ook bij Pluryn wordt gegeven. “Die aanpak richt zich niet alleen 

op de jongere, maar op alle belangrijke mensen in zijn of haar 

omgeving. Denk bijvoorbeeld aan het gezin. Dat begint al tijdens 

een plaatsing. De groepsleiding wordt gestimuleerd om de ouders 

bij de behandeling te betrekken. We onderzoeken welke manieren 

daarvoor het beste werken.” Een gezinsaanpak biedt volgens 

Robert goede resultaten bij jonge tieners, waarvan  

de ouders zelf ook veel problemen hebben. Voor de wat oudere 

jongeren en degenen met minder ernstige gedragsproblemen is  

een individuele gedragstherapie vaak voldoende.

Stress en hersenen
Een ander voorbeeld is de invloed van stress op hersenen.  

“De manier waarop mensen omgaan met risicovolle situaties is  

niet voor iedereen hetzelfde”, legt Robert uit. “Sommige jongeren 

ervaren nauwelijks stress. Dat is op zich niet erg, maar als iemand 

nooit bang is, wordt verkeerd gedrag ook niet afgeremd. Zo’n 

jongere moet je anders behandelen dan iemand die door een 

trauma juist snel veel stress ervaart en daardoor agressief wordt. 

Het is overigens altijd een combinatie van iemands totale persoon-

lijkheid en zijn of haar omgeving. Niet iedereen met een laag 

stressniveau komt met de politie in aanraking.”

Goed voor iedereen
Robert verwacht dat dankzij wetenschappelijk onderzoek een 

behandeling steeds beter op de persoonlijke situatie van een jongere 

kan worden afgestemd. Dit betekent minder probleemgedrag en meer 

kans op een vrij leven met bijvoorbeeld een afgeronde opleiding en 

werk. “Daar profiteert niet alleen die jongere zelf van, maar ook de 

maatschappij”, geeft Robert aan. “Voor iedere euro die we aan een 

behandeling besteden, besparen we heel veel euro’s die we anders 

aan politie en gevangenissen moeten uitgeven. Als de behandelingen 

nog beter worden, wordt dit effect nog groter.”

SAMENGEVAT

Robert Vermeiren onderzoekt jongeren

die met de politie te maken krijgen.

Die jongeren zijn allemaal anders.

Met eigen sterktes, zwaktes en problemen.

Een behandeling moet passen bij de persoon.

Soms krijgt alleen de jongere ondersteuning.

Soms de ouders ook.

Onderzoek naar hersenen helpt probleem gedrag begrijpen.

Bijvoorbeeld wat het effect is van stress.

Robert wil beter passende behandelingen.

Een gestrafte jongere heeft dan minder probleem gedrag.

Die persoon krijgt een vrijer leven.

En de maatschappij bespaart veel geld.



VOL ZELF-
VERTROUWEN 
NAAR DE 
SPECIAL 
OLYMPICS

Nooit eerder speelden ze een echte 
 wedstrijd, laat staan een toernooi. Het wordt 
spannend dus voor de tennissers van 
Pluryn-locatie Groesbeekse Tehuizen.  
Op 1, 2 en 3 juli doen ze mee aan de Special 
Olympics Nationale Spelen. “Ik hoorde dat 
het iets speciaals is. Dat vind ik leuk. Dus 
laat maar komen!”, zegt Mydon enthousiast.

Elke donderdagavond trainen twaalf mannen en 

vrouwen met een beperking op de banen van 

Tennisvereniging Groesbeek. Negen van hen doen 

mee aan de Special Olympics. Het gaat er fanatiek 

aan toe. Het is vanavond de eerste keer na de 

winterstop dat ze weer in actie komen. Vanaf nu 

starten de voorbereidingen. 

Er moet nog wel wat werk verzet worden, vertelt 

trainer Theo Gerrits. Want al sla je al een paar jaar 

een balletje, een wedstrijd spelen is toch wat anders. 

“De wedstrijd begint met een opslag in het goede 

servicevak. Daarna moet je de bal goed terugslaan.” 

“En als de bal achter de lijn is, is hij uit”, weet Frank. 

Hij is een van de spelers die aan het toernooi gaan 

meedoen.

Brede steun
Wat het niveau van de tegenstanders zal zijn, weet 

niemand. “Maar we zorgen ervoor dat iedereen er 

met zelfvertrouwen naar toegaat”, stelt Theo de 

teamleden gerust. “En wij hebben vertrouwen in  

de coach”, vult Frank aan.

Het team krijgt alle medewerking van de tennis-

vereniging. De spelers zijn allemaal lid van de club en 

worden met open armen ontvangen in het clubhuis 

voor een drankje na de training. Ze krijgen voor de 

Special Olympics zelfs een shirtje van de vereniging. 

Verder krijgen de tennissers ondersteuning van het 

Team Beweging van de Groesbeekse Tehuizen.

SPECIAL
OLYMPICS 
NATIONALE 
SPELEN

Op 1, 2 en 3 juli 2016 

gaan ruim 2.500 sporters 

met een verstandelijke 

beperking de strijd met 

elkaar aan in 18 verschil-

lende takken van sport. 

De wedstrijden vinden 

plaats in Nijmegen, 

Groesbeek en Wijchen. 

specialolympics2016.nl 
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Logeerhuizen voor  jongeren  
met autisme blijven behouden

Na een periode van leegstand, krijgt  

de voormalige wachtruimte op station 

Apeldoorn een nieuwe invulling. 

Pluryn vestigt er nog dit jaar een 

maatschappelijke onderneming. 

Mensen met een (zeer grote) afstand 

tot de arbeidsmarkt gaan er onder 

meer koffie en broodjes serveren, 

toeristische informatie verstrekken  

en reizigers adviseren. Er zijn straks 

diverse soorten werkplekken beschikbaar: 

van dagbesteding en re-integratie-

plaatsen voor de gemeente, tot 

voorbereiding op regulier werk.  

Ook zijn er stagemogelijkheden voor 

leerlingen uit zowel vso, als mbo en 

hbo. Tal van organisaties hebben zich 

inmiddels achter het plan geschaard, 

waaronder NS, de gemeente Apeldoorn 

en de provincie. Zij tekenden begin 

maart een intentieverklaring. Het 

betekende het officiële startsein voor 

de oprichting van de onderneming. 

"Een belangrijke eis bij het opstarten 

van een maatschappelijke onderneming 

is dat er een breed draagvlak voor 

bestaat in de samenleving. Dat is hier 

het geval. We zijn erg blij met deze 

plek", aldus Eric Tonn, manager 

Maatschappelijke Ondernemingen  

bij Pluryn.

Het Dr. Leo Kannerhuis en Pluryn werken 

samen om de gespecialiseerde logeer-

huizen voor kinderen, jongeren en (jong-)

volwassenen met autisme te behouden. 

Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten 

verantwoordelijk voor logeeropvang 

voor kinderen, jongeren en (jong-)

volwassenen met ASS. Als gevolg van 

bezuinigingen, leek er onvoldoende 

budget beschikbaar om de gespeciali-

seerde opvang van het Dr. Leo Kannerhuis 

open te houden. Onlangs besloot 

staatssecretaris Van Rijn om de tarieven 

landelijk vast te stellen. Dit en de 

samenwerking met Pluryn maken  

het mogelijk om het logeeraanbod te 

behouden en verder te ontwikkelen. 

De logeervoorzieningen van het Dr. Leo 

Kannerhuis hebben in de afgelopen  

15 jaar hun nut en noodzaak bewezen. 

Kinderen, jongeren en (jong)volwassenen 

logeren één keer per maand een weekend 

in een vaste groep met leeftijd  genoten 

en worden begeleid door autisme-

deskundige medewerkers. In een veilige 

omgeving kan de logé sociale vaardig-

heden ontwikkelen en mogelijkheden 

ontdekken en uitbouwen. Zo voorkomt 

de weekendopvang duurdere zorg of 

behandeling. Voor ouders betekent het 

een broodnodige time-out in de 

intensieve zorg voor hun kind.

AAN HET WERK OP  
STATION APELDOORN

Meedoen is winnen
Marieke van Driel van Team Beweging kijkt net als de 

spelers uit naar het evenement. “We maken er een 

echt groepsuitje van. We gaan met z’n allen naar de 

openingsceremonie en naar de wedstrijden. De 

spelers konden overnachten in het Olympisch Dorp, 

maar ze hebben ervoor gekozen om thuis te slapen. 

Dat kan ook makkelijk. Het belangrijkste is dat het 

leuk wordt. Komen ze een ronde verder of misschien 

met een medaille naar huis, dan is dat helemaal 

mooi.”

Niet voor niets is de slogan van de Special Olympics 

‘Je wint al als je meedoet’. Maar speler Karin wil dat 

toch wel even nuanceren. “Natuurlijk is meedoen 

belangrijk. Maar als je één keer op die baan staat,  

wil je toch wel winnen!”

SAMENGEVAT

De Special Olympics zijn op 1, 2 en 3 juli.

Mensen met een verstandelijke beperking  

doen eraan mee.

Er zijn 18 verschillende sporten.

Het toernooi is in Nijmegen, Groesbeek en Wijchen.

9 bewoners van Groesbeekse Tehuizen doen mee.

Ze spelen tennis.

Ze trainen iedere donderdag avond.

3 andere bewoners doen ook mee.

Marieke begeleidt de spelers.

Marieke: “Het worden leuke dagen.

We gaan allemaal kijken.”

Karin gaat meedoen.

Karin: “Meedoen is het belangrijkste.

Maar ik wil ook graag winnen.”

17



Niels Eemstra (l) in gesprek met een jongere die in Smaragd verblijft.

Nee, ze kon absoluut niet functioneren in een leefgroep 
en ja, haar begeleidingsvraag was zeer intensief. Bij Jeugd-
zorgPlus-instellingen in haar regio was het antwoord op 
haar zorgvraag steevast ‘nee’. “En toen kwam de vraag 
anderhalf jaar geleden bij De Hoenderloo Groep terecht”, 
gaat Niels Eemstra terug in de tijd. Hij was op dat moment 
vervangend clusterleider bij deze Plurynlocatie. “Wij vinden 
dat elke jongere de juiste zorg verdient. Daarom creëerden 
we voor haar een ‘ja’.”

WE CREËERDEN EEN

SMARAGD HEEFT ANTWOORD OP 
ZEER INTENSIEVE ZORGVRAGEN
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“Boven zijn we nog bezig met het verbouwen van twee appartementen, 

maar vanaf hier is het helemaal af.” Wie Niels Eemstra tijdens de 

rondleiding door woonvoorziening Smaragd op de locatie Kop van 

Deelen hoort praten, heeft al snel het idee dat hij het over zijn  

eigen huis heeft. De bevlogenheid klinkt duidelijk door in zijn stem. 

In feite zit de term ‘eigen huis’ dan ook niet zo ver van de waarheid.

Zoeken naar een oplossing
Niels was het immers die vorig jaar de handschoen oppakte, toen 

de steeds terugkerende zorgvraag van een 16-jarig meisje nergens 

beantwoord kon worden. Niels: “Het triggerde me. Wat zou er nodig 

zijn om zeer intensieve zorgvragen van jongeren, die niet kunnen 

functioneren in een leefgroep, wél te kunnen beantwoorden? Deze 

vraag stelde ik mezelf en collega Timo van Laarschot. Steeds werd 

de denktank iets groter en werden de ideeën concreter. Met een 

klein budget, een leegstaand pand en een geweldig team zijn we 

begonnen. Met volledige steun van bovenaf.” 

Stabiliseren en normaliseren
De visie van Smaragd laat zich samenvatten in één woord: contact. 

Ongeacht of er sprake is van een rechterlijke machtiging, hebben de 

jongeren vaak een lange geschiedenis in instellingen en/of de 

psychiatrie. “Sommigen zaten in hun vorige instelling 22 uur per 

dag opgesloten op hun kamer”, weet Niels. “Dat willen we door-

breken. We willen stabiliseren en normaliseren. Dat kan alleen  

door daadwerkelijk contact te maken.”

Maatwerk pur sang
Vier maanden geleden trok de eerste jongere in Smaragd. Inmiddels 

wonen er acht, waaronder het meisje van eerder in dit verhaal.  

“We werken met één-op-twee begeleiding”, legt de projectleider uit. 

“Dat moet ook wel bij deze doelgroep, waarbij behandeling, 

onderwijs en vrijetijdsactiviteiten op maat een vereiste zijn. We 

werken met de jongeren echt ergens naartoe. Er móét perspectief 

zijn. Samen met de ouders/verzorgers, verwijzer en natuurlijk de 

jongere zelf bespreken we vooraf wat de behandeldoelen zijn. 

Hierdoor kunnen we ook goed aan alle partijen uitleggen welke 

stappen er worden gezet. Want laten we wel wezen: deze behande-

ling kost de financier veel geld, dus is het niet meer dan logisch dat 

je heel goed uitlegt wat je doet.”

Stappen zetten
Het streven is dat de jongeren maximaal zes maanden in Smaragd 

verblijven. “Ze moeten immers ook weer zonder ons kunnen”, 

aldus Niels. Inmiddels heeft de eerste jongere na een verblijf van 

vier maanden de deur van de voorziening achter zich dichtgetrokken. 

“Ze kwam uit de psychiatrie, uit een gesloten setting. Door 

eigenlijk alleen al contact te maken en goed naar haar te luisteren, 

konden we enorme stappen zetten. Ze zit nu in een kamertrainings-

traject in haar regio en is bezig haar havo-diploma te halen.  

We zijn zo trots op haar. Voor haar en alle anderen creëerden we 

nou die ‘ja’.”

SAMENGEVAT

Sommige jongeren kunnen niet in een leefgroep.

Ze hebben meer begeleiding nodig.

Dit kan niet overal.

Pluryn startte daarom Smaragd.

Smaragd is op de locatie Kop van Deelen. 

8 jongeren wonen bij Smaragd.

Ze blijven er maximaal 6 maanden.

Niels Eemstra werkt bij Smaragd:

“Iedere jongere verdient de juiste zorg. 

Wij praten extra veel met een jongere.

Er is 1 begeleider voor 2 jongeren.

Er is school, behandeling en vrije tijd besteding.

Alle ondersteuning past precies bij die jongere.

Wij spreken duidelijke doelen af.

De jongere kan daarna weer verder.”



Jongeren met een dagbestedingsindicatie zijn niet ingeschreven in 
het onderwijs. Maar ook zij zijn er bij gebaat om elke dag weer te 
leren. Om te werken aan hun kennis, hun sociaal emotionele 
 ontwikkeling en hun zelfredzaamheid. Ook wanneer er sprake is van 
een ernstig verstandelijke beperking en (ernstige) gedragsproblemen 
(SGEVG). Vandaar dat De Winckelsteegh samen met de Talita Koemi-school  
een passend aanbod ontwikkelde, waarbij de kwaliteiten van de 
dagbesteding en onderwijs gecombineerd worden. Op deze manier 
krijgen jongeren binnen de dagbesteding de kans te leren en zo te 
groeien.

Activiteitenbegeleiders binnen dagbesteding verzorgen het onderwijs bij de 

Pluryn-locatie in Nijmegen. Ze worden gecoacht door een ondersteunende 

leerkracht van Talita Koemi, een school voor speciaal en voortgezet speciaal 

onderwijs voor zeer moeilijk lerenden van 4 tot 20 jaar. Dit wordt bekostigd door 

de Tarcisiusschool, een van de scholen van Pluryn. Een unieke samenwerking,  

die zorgt voor kleine, maar essentiële stapjes voorwaarts. 

Les door begeleiders
“Iedereen heeft immers recht op onderwijs”, onderstreept Marloes Hondema van 

Talita Koemi. “Ik ben dan ook blij dat Pluryn de samenwerking heeft gezocht. Al 

enige tijd werk ik één dag in de week op het terrein van De Winckelsteegh. Ik geef 

dan zelf geen les, maar coach de activiteitenbegeleiders van De Winckelsteegh.” 

“Marloes draagt haar onderwijskennis op ons over”, haakt Floor Herfst, één van 

de begeleiders in. “We overleggen met haar over de invulling van het onderwijs, 

wat voor materialen we gebruiken, et cetera. Dit gebeurt per cliënt. Het gaat om 

een zeer diverse populatie, bestaande uit jongeren met een verstandelijke of 

meervoudige beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag. Er zijn dan ook verschil-

lende lesniveaus. En op elk niveau zijn er weer diverse leerlijnen en leerdoelen.” 

“Ik kijk naar deze cliënten met een onderwijspet op”, vat Marloes het bondig 

samen. “Floor en de overige begeleiders kijken juist weer vanuit het perspectief 

van de dagbesteding. Met die twee blikken bespreken we voor elke SGEVG-cliënt 

wat we aan onderwijs kunnen bieden en hoe het rooster - met inspanning én 

ontspanning - eruit komt te zien. Het is dus echt onderwijs op maat.”
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Pictolezen
Een leerdoel kan bijvoorbeeld 'Beter begrijpend lezen' zijn. “Maar we trekken het 

ook veel breder”, stelt Marloes. “Het gaat niet alleen om het ontwikkelen van 

basisvaardigheden als taal en rekenen, maar zeker ook om het vergroten van de 

zelfredzaamheid. We maken ook steeds de koppeling met de dagbesteding. Het 

kan bijvoorbeeld zijn dat we een cliënt leren pictolezen, zodat deze in de kantine 

aan de hand van een picto-verhaal een taak kan uitvoeren. Het koffiezetapparaat 

schoonmaken en bijvullen bijvoorbeeld. Of een deel van een recept in de kantine 

zelfstandig maken. Het gevolg hiervan is dat de cliënt minder begeleiding nodig 

heeft bij deze taak. Dit afbouwen van de begeleiding is feitelijk het streven dat  

we op de lange termijn hebben.”

Reorganisatie
Het is een mooie samenballing van de mogelijkheden en de kwaliteiten van 

dagbesteding en onderwijs, beseffen de dames. “Het één vult het ander goed 

aan”, vertelt Marloes. “We kunnen de doelen uit het onderwijs afstemmen op  

de dagbesteding van de cliënten. Zij kunnen zo planmatig werken aan het 

realiseren van doelen.”

‘ IEDEREEN 
HEEFT  
RECHT OP 
ONDERWIJS’
KLEINE STAPJES VOORUIT DANKZIJ 
UNIEKE SAMENWERKING

SAMENGEVAT

Sommige jongeren gaan niet naar school.

Het zijn jongeren met een verstandelijke beperking

en problemen met hun gedrag.

Ze kunnen wel dingen leren.

Dat kan op De Winckelsteegh bij dagbesteding.

Talita Koemi is een school 

voor jongeren die zeer moeilijk leren.

Marloes Hondema werkt bij Talita Koemi.

Ze helpt begeleiders van De Winckelsteegh.

“We kijken naar een jongere.

Wat kan iemand leren?

Lezen, rekenen, schoonmaken, koken?

Jongeren leren dingen zelf te doen 

en omgaan met anderen.

Jongeren hebben daardoor minder begeleiding nodig.”



Faseplan
Andersom stimuleren de medewerkers van V&R kinderen van  

Jan Pieter Heije om zoveel mogelijk te sporten bij verenigingen in 

het dorp, bijvoorbeeld bij de voetbalvereniging OVC. Het is onder-

deel van het traject naar zelfstandigheid. “We hebben daar een 

faseplan voor”, legt Caroline uit. “Fase 1 is sporten in kleine 

groepjes op het terrein. Fase 4 is onderdeel uitmaken van een 

regulier team, bijvoorbeeld bij OVC. Daartussen maken we kleine 

stapjes. We kijken per kind wat de mogelijkheden zijn. Dit proces 

hoeft niet synchroon te lopen met de ontwikkeling die een kind op 

een leefgroep doormaakt. Het kan ze wel een waardevolle succes-

ervaring opleveren.”

Train de trainer
Miranda merkt ondertussen dat er steeds meer contacten ontstaan 

in de regio. “Jan Pieter Heije komt beter op de kaart te staan.  

We worden steeds meer onderdeel van het dorp. Ook door onze 

cursus Train de trainer, waarop we mensen van buiten inzicht geven 

in hoe een jongen met LVB denkt en hoe je kunt omgaan met de 

doelgroep.”

VRIJETIJDSACTIVITEITEN 
OOK OPEN VOOR KINDEREN 
‘VAN BUITEN’
Als je vindt dat kinderen die bij Pluryn wonen hun vrije 
tijd zoveel mogelijk moeten besteden bij reguliere 
 verenigingen, kun je kinderen 'van buiten' ook toelaten 
tot de vrijetijds activiteiten op je eigen locatie. De locatie 
Jan Pieter Heije in  Oosterbeek bracht het idee in de 
praktijk. En met succes! “We worden steeds meer 
onderdeel van het dorp.”

In het overdekte zwembad op het terrein van het orthopedagogisch 

behandelcentrum geeft een medewerker van de afdeling Vorming en 

Recreatie (V&R) zwemles aan een klein clubje kinderen dat niet bij 

Pluryn woont. Zij hebben door een licht verstandelijke beperking of 

gedragsproblemen moeite om de gewone zwemlessen in het dorp 

te volgen. 

“En dat is nou juist onze specialiteit: vrijetijdsbesteding voor 

kinderen met gedragsproblemen”, vertelt clusterleider Miranda  

van de Pol. “Zwemlessen zijn het beste voorbeeld. Maar we kunnen 

ook iets betekenen voor jongeren die uitvallen bij hun voetbalclub. 

Sinds kort gaat er een jongen uit de regio met ons mountainbike-

groepje mee. Hij kon geen groep op zijn eigen aanspreekniveau 

vinden.”

“En zo zijn er nog veel meer mogelijkheden”, vult Caroline Lebbink 

aan. Zij is medewerker V&R. “Dans, muziek, theater, scouting, 

zaalvoetbal, koken”, somt ze op. “Als het even kan, worden de 

kinderen ingedeeld bij bestaande groepjes met kinderen die hier 

wonen. Het leukste is als er contacten ontstaan buiten de activiteit 

om. Zo zijn twee meisjes die elkaar hier bij dansen hebben ontmoet, 

vriendinnen geworden.”

SAMEN
SPORTEN
IS VEEL 
LEUKER!
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Edwin Lugt (voorzitter Go Ahead Eagles), Rob de Jong (voorzitter Raad van Bestuur Pluryn)  

en Stefan Rutgers (projectleider Hietveld Helden) bezegelen de samenwerking.

De voetballers van Go Ahead Eagles uit 

Deventer zijn de allereerste Hietveld Helden. 

Hietveld Helden is een recent opgezet 

netwerk, bestaande uit ondernemers, 

organisaties en particulieren in de Steden-

driehoek. Door deelname verbinden zij zich 

aan Plurynlocatie Het Hietveld in Beekbergen, 

dat volwassenen met een licht tot matig 

verstandelijke beperking en intensieve 

zorgvraag behandelt. Doel van de projecten 

van Hietveld Helden is het ver sterken van de 

verbinding van Het Hietveld en zijn bewoners 

met hun omgeving. Evenals het realiseren 

van individuele wensen en/of dromen  

van cliënten.

De samenwerking tussen Het Hietveld en 

Go Ahead Eagles strekt zich uit over vele 

vlakken. Zo schenkt de voetbalclub onder 

andere tien seizoenkaarten aan Het 

Hietveld, zodat cliënten eens in de twee 

weken de thuiswedstrijden kunnen 

bezoeken. In het najaar van 2016 brengen 

de voetballers op hun beurt een bezoek 

aan Het Hietveld in Beekbergen. Stefan 

Rutgers, project leider Hietveld Helden: 

“Het Hietveld en Go Ahead Eagles kunnen 

elkaar versterken op het gebied van 

participatie en maatschappelijk verant-

woord ondernemen. Topzorg en topsport 

vinden elkaar.”

Na de regio Nijmegen, richt ook de regio 

Arnhem een netwerkorganisatie op voor 

poliklinische activiteiten vanuit specialis-

tische organisaties in de verstandelijke 

gehandicaptenzorg (VG). In ‘De Praktijk 

Arnhem’ gebeurt dit door de samenwerking 

tussen de instellingen Pluryn, Siza, 

Driestroom en Elver. De Praktijk ondersteunt 

professionals met kennis over complexe 

zorgvragen van kwetsbare mensen met 

een beperking. Huisartsen en andere 

zorgverleners in de wijk stellen hun 

vragen over extramurale diagnostiek en 

behandeling aan een ‘triagemedewerker’ 

van De Praktijk. Als er een helder beeld 

van de hulpvraag is, schakelt De Praktijk 

een specialist uit de deskundigenpool in. 

Daarna kan het traject starten. In de 

deskundigenpool zitten specialisten uit de 

aangesloten organisaties, zoals gedrags-

wetenschappers, vaktherapeuten, artsen, 

paramedici en psychiaters.

De Praktijk Arnhem verkeert nog in de 

opstartfase. Onlangs startten twee triagisten 

met hun werkzaamheden. Omdat De 

Praktijk Arnhem nog geen loket, website, 

of telefoonnummer heeft, zijn zij voorlopig 

bereikbaar via behandelaars van de 

aangesloten instellingen. Voor de zomer  

is De Praktijk Arnhem volledig in bedrijf.

GO AHEAD EAGLES  
EERSTE HIETVELD HELD

DE PRAKTIJK BREIDT UIT

Meer over het open aanbod van V&R 

bij Jan Pieter Heije is te vinden op 

www.unieksporten.nl. Voor informatie: 

vralgemeenjph@pluryn.nl

SAMENGEVAT

Jan Pieter Heije is een locatie van Pluryn.

Er verblijven kinderen met LVB en probleem gedrag.

LVB is een licht verstandelijke beperking.

Jan Pieter Heije ligt bij Oosterbeek.

Er zijn activiteiten voor in de vrije tijd.

De activiteiten zijn ook voor kinderen uit het dorp. 

De kinderen maken zo contact met elkaar.

Voorbeelden zijn zwemles, voetbal, dansen, theater,

koken, scouting, zaalvoetbal en mountainbiken.

Kinderen van Jan Pieter Heije gaan naar het dorp.

Ze worden lid van een club in Oosterbeek.

Ze starten in een klein groepje.

Sommige kinderen gaan daarna naar een  

gewoon team.

Dat is een succes.
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SAMENGEVAT

Milo is een jongen.

Hij werd geboren in een lichaam van een meisje.

Milo was altijd ongelukkig.

Hij vond spelen met meisjes niet leuk.

Maar hij hoorde ook niet bij de jongens.

Milo kwam in 2010 bij Pluryn.

Hij voelde zich eindelijk begrepen.

Milo kreeg ook een behandeling.

Hij kreeg het lichaam van een man.

Dat was in Amsterdam.

Milo: “Ik ben nu wie ik wil zijn.

Er staat ‘De heer’ in mijn paspoort.”

23 jaar geleden werd Milo onder een andere 

naam geboren. Lichamelijk als meisje; van 

binnen als jongen. Milo: “Ik voelde me van 

jongs af aan zo ongelukkig, boos en 

eenzaam. Met meisjes spelen vond ik niet 

leuk, maar ik hoorde ook niet bij de jongens. 

Ik droeg speciale kleren om mijn borstgroei 

te verbergen, maar zag mijn lichaam wel 

steeds vrouwelijker worden. Verschrikkelijk.” 

Eindelijk begrepen
Milo voelde zich onbegrepen, ook aan het 

instabiele thuisfront. Op zijn 17e bleek de 

situatie onhoudbaar en kwam de jongen in 

het lichaam van een meisje bij Pluryn te 

wonen. “Daar voelde ik me voor het eerst  

in mijn leven echt begrepen. Zowel in mijn 

beperking als in mijn genderdysforie. Zo 

hielden mijn begeleiders vanaf het begin 

rekening met mannelijke en vrouwelijke 

aanspreekvormen.”

Steun en toeverlaat
Zijn 18e verjaardag vierde Milo in 2010 bij 

Pluryn in Nijmegen. Niet lang daarna ging 

de telefoon. “Ik stond al jaren op de 

wachtlijst voor een behandeling bij het 

VUmc in Amsterdam. Of ik de genderbehan-

deling nog wilde? Nou, ik moest er nog geen 

halve seconde over nadenken!” 

Tien maanden lang reisde Milo eens per 

maand naar Amsterdam. Voor een gesprek 

met de psycholoog. “Pluryn roosterde mijn 

persoonlijk begeleider Simone van Berkel  

zo veel mogelijk vrij om mee te gaan. Zij en 

gedragswetenschapper Carin de Rooy van 

Of het nou over de eerste spuit gaat of over de 

ingrijpende operatie. Milo Ter Horst glundert van  

oor tot oor als hij erover vertelt. Milo kwam in 2010 

bij Pluryn wonen en startte tegelijkertijd een traject 

dat zijn leven ingrijpend zou veranderen. Of beter 

gezegd: dat ervoor zorgde dat hij eindelijk kon  

gaan leven.



Knokken voor een paspoort met 'Dhr'

Pluryn zijn mijn steun en toeverlaat. De 

psycholoog in Amsterdam begreep me vaak 

niet. Als ik door mijn beperking iets langer 

nadacht, dacht ze dat ik twijfelde over de 

behandeling.”

Jongenspuberteit
Een belangrijk moment in het traject 

vormde het neuropsychologische onder-

zoek, dat op initiatief van Carin de Rooy 

werd uitgevoerd. Dit met als doel bij het 

VUmc meer begrip te kweken voor Milo’s 

manier van denken en informatie verwer-

ken. In oktober 2012 kon mede daardoor 

eindelijk de eerste van vele testosteron-

spuiten worden gezet. “Hoe dat voelde, is 

met geen pen te beschrijven”, aldus Milo, 

die al snel de tekenen van een jongens-

puberteit vertoonde. De baard in de keel  

en uiteindelijk ook op zijn gezicht.

Beschuit met blauwe muisjes
Milo toog hierop naar het gemeentehuis.  

Bij de afdeling paspoorten dachten ze even 

dat hij een kind kwam aangeven. “Meer een 

hergeboorte”, zei Milo. Een nieuw paspoort 

werd gedrukt. Met ‘Dhr. Milo Ter Horst’ in de 

hoofdregel. “De hele dag kon ik mijn ogen niet 

van die vier woorden afhouden.” Ook niet 

toen hij op de groep van Pluryn op beschuit 

met blauwe muisjes werd getrakteerd.

In december 2014 liet Milo operatief zijn 

borsten verwijderen; in januari 2015 zat hij 

voor het laatst op de behandelstoel. Bij de 

tatoeëerder welteverstaan. ‘Never give up. 

Always try’, staat te lezen op zijn rechter-

arm, gevolgd door zijn patiëntnummer in 

het VUmc. “Ik wil iedereen meegeven:  

knok voor wie je wilt zijn. Ikzelf heb daar 

met steun van Pluryn ook flink voor moeten 

vechten, maar het was elke seconde waard.”

na
zijn

Milo
begon met
genderbehandeling

leven



SAMENGEVAT

Onderwijs en zorg moeten goed samenwerken.

Arjan Steenbeek zegt dat.

Hij is directeur bij De Bolster.

Dat is een school bij Pluryn in Voorst.

Arjan is ook directeur van het Hoenderloo College.

Arjan wilde meer contact tussen school en leefgroepen.

Onderwijs en behandeling passen dan beter bij elkaar.

Nu ze samenwerken gaat het beter.

Alle jongeren gaan nu naar school.

Er is minder agressie.

De jongeren halen meer diploma’s.

‘COMPLEET ANTWOORD DOOR SAMENWERKING’

WELKOM IN HET 
WINKELCENTRUM VAN 
ZORG EN ONDERWIJS

“ Denk niet als een winkel; denk als een winkel-

centrum.” Arjan Steenbeek bezigt deze woorden 

regelmatig. En dat is niet voor niets. De locatie-

leider van de Plurynscholen in Voorst en Hoenderloo 

weet hiermee zijn streven op het gebied van zorg 

en onderwijs beeldend te verwoorden.
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“Het is hier net als in een winkelcentrum: om te slagen, moeten de 

winkels samenwerken. In actie én in aanbod. In ons geval hebben 

we het echter niet over de groenteboer en de slager, maar over 

onderwijs en zorg. Alleen door samenwerking kunnen we een 

compleet antwoord geven op de complexe zorgvraag van jongeren.” 

Anderhalf jaar geleden gebruikte Arjan Steenbeek onder meer  

deze metafoor om een kentering in de verbinding tussen zorg en 

onderwijs bij Plurynlocatie De Beele in Voorst teweeg te brengen.  

De Beele is een orthopedagogisch behandelcentrum voor jongeren 

met een licht verstandelijke beperking (LVB). De Bolster, school voor 

(voortgezet) speciaal onderwijs, staat op het terrein van De Beele. 

Meerwaarde
“Hoewel op één terrein gevestigd, toch stonden zorg en onderwijs 

teveel los van elkaar”, legt Arjan Steenbeek uit. Het aantal fysieke 

en digitale contactmomenten tussen onder meer behandelcoördi-

natoren, individueel begeleiders (zorg) en leerkrachten (onderwijs) 

is de afgelopen tijd fors vergroot. De betere afstemming zorgde bij  

De Bolster voor een belangrijke verandering. 

Arjan: “Voorheen was het toch meer van ‘Je bent nu bij ons op 

school, dus je doet nu wat wij zeggen’. Fysieke begrenzing van 

jongeren was vrijwel dagelijks aan de orde. In het proces van 

anders denken, durfden we onszelf de vraag te stellen wat dan 

onze meerwaarde is? Hard ingrijpen kunnen ze namelijk overal.  

Wij beschikken op de woonlocaties over zoveel expertise op het 

gebied van LVB en gedragsproblematiek. Laten we daar dan óók  

op school zoveel mogelijk mee doen.”

Passend
Natuurlijk, beaamt Arjan, op school gaan de jassen nog steeds  

aan de kapstok, de petjes af in de les en wordt er niet gescholden. 

“Maar onze leerlingen zijn niet voor niets aangewezen op het 

speciaal onderwijs. Alleen schoolse regels zijn niet voldoende om 

hen passend te begeleiden. Onderwijs, zorg en vrije tijd maken  

integraal deel uit van de behandeling. Dat zorgt ervoor dat we een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben. Wanneer er zaken 

rondom een jongere spelen, hebben we dus ook allemaal een  

rol in de begeleiding. Daarbij is er geen tijd om te verzanden in 

discussies als ‘dit gebeurt op de groep, dat is dus niet ons probleem’. 

Een probleem waarmee een jongere kampt, is een probleem van 

ons allemaal. Dus de oplossing ligt ook bij ons allemaal.”

Verbluffend
De eerste resultaten van de denkomslag bij De Bolster zijn verbluffend. 

Alle jongeren die op De Beele wonen, gaan elke dag naar school. 

Zelfs de jongeren die voor plaatsing een leerplichtontheffing 

hadden of al langere tijd niet (volledig) naar school zijn geweest. 

Arjan: “Daarnaast worden er door de leerlingen steeds meer 

certificaten en diploma’s behaald, op verschillende niveaus en 

gebieden, zowel theoretisch als branchegericht. Een ander mooi 

resultaat is dat er nu jaarlijks op school nog maar een handvol 

fysieke begrenzingen plaatsvindt, tegen enkele tientallen slechts 

een paar jaar geleden. Kortom: ons winkelcentrum is nu echt 

helemaal toegankelijk voor iedereen.”
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Nee, hij hoefde geen computerspel of voetbalshirt. 
En ook sneakers stonden niet bovenaan zijn 
verlanglijstje. Nee, wat Brian het áller- állerliefst 
voor zijn verjaardag wilde, was een ontbijt op  
bed van zijn ouders. Maar zijn ouders wonen in 
 Rotterdam en Brian woont bij De Hoenderloo 
Groep, onderdeel van Pluryn. De reisafstand stond 
de vervulling van Brians vurige verjaardagswens 
lange tijd in de weg. Die belemmering is binnen-
kort verleden tijd dankzij een uniek concept, 
genaamd logeerhuis Heibult.

Een jaar geleden zette Brians wens clusterleider Annelies 

Bakker van De Hoenderloo Groep aan het denken. Ze 

benaderde haar collega Rob Gerrits, die het projectplan voor 

een logeerhuis voor ouders en verwanten schreef. Twaalf 

maanden later stapt Annelies logeerhuis en theeschenkerij 

(zie kader) Heibult op het terrein van De Hoenderloo Groep 

binnen. “In de vorige eeuw was dit de directeurswoning”, 

vertelt Annelies over het karakteristieke pand uit 1903, dat op 

een heuvel ligt. “Hij kon dan vanuit zijn huis het terrein overzien.”

Symboliek
Er schuilt een mooie symboliek in de huidige bestemming 

van Heibult. In de behandeling van de jongeren bij De 

Hoenderloo Groep neemt de band met het thuisfront een 

zeer belangrijke rol in. Niet alleen de directeur ‘overziet’ het 

verblijf van de jongeren; ook de familie wordt er actief bij 

betrokken. “Uit alle onderzoeken blijkt hoe ongelofelijk 

belangrijk dat is, ook met het oog op een eventuele terug-

keer”, weet beleidsmedewerker Rob Gerrits. “De transformatie 

dwingt ons om te zoeken naar andere zorgvormen. 

We zijn ons er van bewust dat we op De Hoenderloo Groep 

tijdelijke ondersteuning bieden. Ouders blijven - hoe de 

situatie ook is - de ouders van het kind. Heibult kan op 

allerlei manieren bijdragen aan het versterken van die o zo 

belangrijke band. En hoe sterker en beter die band, hoe korter 

het verblijf van de jongere hier hoeft te zijn. Dat is natuurlijk 

het doel.”

LOGEERHUIS HEIBULT:

THUISFRONT 
CHECKT IN BIJ
DE HOENDERLOO 
GROEP



SAMENGEVAT

Heibult is een huis van De Hoenderloo Groep.

Familie van jongeren kan er logeren.

Brian woont bij De Hoenderloo Groep

Hij had een grote wens voor zijn verjaardag:

ontbijt op bed door zijn ouders.

Maar zijn ouders wonen ver weg.

Ze sliepen daarom in Heibult.

Het ontbijt kon daardoor wel.

Annelies Bakker werkt bij De Hoenderloo Groep.

Zij bedacht Heibult:

“Jongeren willen belangrijke gebeurtenissen graag delen 

 met familie of andere belangrijke mensen in hun leven.

 Dit is goed voor de behandeling van de jongeren.”

Je kunt ook thee drinken bij Heibult.

Jongeren lopen er stage.

Reis
De grote slaapkamer en twee eenpersoonsslaapkamers van 

Heibult hebben een echte hoteluitstraling. Annelies: “Niet 

alleen vormt deze uitstraling een warm welkom voor de 

gasten; het zorgt ook voor een gevoel van trots voor de 

jongeren. Zij hebben hun ouders, broertjes, zusjes, buur-

vrouw of voormalige schoolmeester écht iets te bieden na 

de soms lange reis naar Hoenderloo.” Zo ook voor de ouders 

van Brian, die hun zoon na een nacht in Heibult kunnen 

verrassen met een ontbijt op bed. Rob: “Het is zo belangrijk 

dat de jongeren dit soort momenten kunnen blijven delen 

met hun familie. Eigenlijk is het niet meer dan normaal dat 

wij er álles aan doen zoiets mogelijk te maken.”

Annelies Bakker en Rob Gerrits op de plek waar 
op korte termijn het terras van de thee schenkerij 
wordt gerealiseerd.

VERBINDENDE
THEESCHENKERIJ
Op de begane grond van Heibult wordt een theeschenkerij 

gevestigd. Deze maatschappelijke onderneming wordt 

omringd door een buitenterras en theetuin. In zowel 

de logeervoorziening als de theeschenkerij vinden 

leerlingen van het Hoenderloo College en cliënten  

van andere Plurynlocaties een stageplek. “Het is echt 

voor en door de jongeren”, vertelt beleidsmedewerker 

Rob Gerrits. “De kracht komt uit hunzelf.” De thee-

schenkerij dient als ontmoetingsplek voor jongeren 

en medewerkers van De Hoenderloo Groep, maar  

ook voor vakantiegangers en inwoners van de regio. 

Annelies Bakker: “Verbinding staat centraal. Tussen 

mensen én Plurynlocaties. Nu al hebben we bijvoor-

beeld veel aan de tips van ‘collega-schenkerij’ 

Bloesem Theehuis in Herpen. Samen sterk!”

SAMENGEVAT
Heibult is een huis van De Hoenderloo Groep.Familie van jongeren kan er straks logeren.Brian woont bij De Hoenderloo GroepHij had een grote wens voor zijn verjaardag:ontbijt op bed door zijn ouders.

Maar zijn ouders wonen ver weg.
Daardoor kon het ontbijt niet doorgaan.Annelies Bakker werkt bij De Hoenderloo Groep.Zij bedacht het logeerhuis:
“Jongeren willen belangrijke gebeurtenissen graag delen  met familie of andere belangrijke mensen in hun leven. Dit is goed voor de behandeling van de jongeren.”Je kunt ook thee drinken bij Heibult.Jongeren lopen er stage.



De afdeling R&D van Pluryn start - in samen-

werking met Koraal Groep - een weten-

schappelijk onderzoek naar de effecten van 

Equipe Mont Ventoux op het gedrag van de 

deelnemers. Een eerste pilotstudie leverde 

positieve resultaten op. Een speciale folder 

over het onderzoek vindt u op  

www.pluryn.nl/samennaardetop. 

De ploeg van Pluryn die deelneemt aan 

Equipe Mont Ventoux blijft groeien. Op 16 juni 

a.s. zullen in totaal 26 jongeren en jong-

volwassenen van vijf verschillende  

Pluryn locaties de 1911 meter hoge berg in 

Zuid-Frankrijk per fiets gaan beklimmen.  

Daarvoor zijn ze momenteel volop in training, 

samen met hun persoonlijke fietsbuddy. 

De deelnemers zijn afkomstig van de 

locaties De Beele, Het Hietveld, De Hoenderloo 

Groep, Jan Pieter Heije en Werkenrode Jeugd. 

Door de beroemde berg te bedwingen, doen 

ze een positieve ervaring op. Het sterkt hun 

zelfvertrouwen.

Successen moet je vieren, is één van de 

credo’s van Pluryn. Dat gaat gebeuren ook! 

Op vrijdag 13 mei vieren alle medewerkers, 

vrijwilligers, stagiaires én hun gezinnen 

feest in het mooie park Brakkenstein in 

Nijmegen. Met het festival ‘Pluryn at the 

Park’ wil het bestuur iedereen bedanken 

voor de inspanningen die de afgelopen 

jaren zijn geleverd en die tot mooie 

resultaten hebben geleid. 

Pluryn at the Park maakt duurzaam gebruik 

van de faciliteiten van het festival voor 

wereldmuziek Music Meeting, dat in het 

aansluitende weekeinde in hetzelfde park 

wordt gehouden. De organisatie doet een 

beroep op het talent dat binnen Pluryn zelf 

aanwezig is. Daarnaast treden er bands op 

die ook tijdens de Music Meeting te zien en 

te beluisteren zijn. Er is een middag- en 

avondprogramma, om ervoor te zorgen dat 

zoveel mogelijk mensen de festiviteiten 

kunnen bijwonen.

ONDERZOEK NAAR EFFECTEN 
EQUIPE MONT VENTOUX

‘Successen moet je vieren’ 

Film ‘De hele mens’ 
verbeeldt visie
In de film ‘De hele mens’ schetst Rob de Jong, 

voorzitter Raad van Bestuur, de ontwikkeling 

en visie van Pluryn, in relatie tot de 

ontwikkelingen die de laatste decennia  

in de gehandicaptenzorg en jeugdzorg 

plaatsvonden. 

Twee onderwerpen spelen hierin een 

belangrijke rol: het weghalen van schotten 

tussen de diverse sectoren en het ontwik-

kelen van nieuwe organisatiemodellen, 

waarin de mens centraal staat. 

Het verhaal ontrolt zich door middel van 

een interview met Rob de Jong. Hij is een 

van de pioniers op het gebied van ontschot-

ting. Al vroeg in zijn carrière zette hij in op 

zorg die rondom de cliënt wordt opgebouwd 

in plaats van rond clusters van diensten. 

Ofwel vraaggestuurde zorg. Deze vorm van 

zorg vraagt gemotiveerde medewerkers. 

Mensen die in balans zijn, zich gezien en 

gehoord weten. Kortom: de hele mens. 

De film is te bekijken op het  

YouTube-kanaal van Pluryn:  

www.youtube.com/pluryn
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Meisjes met ernstige gedragsproblemen 

kregen tot nu toe weinig aandacht in 

onderzoek en daarmee in onderwijs en 

beleid. En dat terwijl de laatste jaren steeds 

duidelijker wordt dat het erkennen van 

sekse-specifieke verschillen in de hulp-

verlening, de effectiviteit van zorg kan 

vergroten. Om meer te weten te komen over 

de doelgroep meisjes met ernstige gedrags-

problemen, onderzochten Karin Nijhof 

(senior-onderzoeker afdeling Research & 

Development), Lotte Reijnhout (behandel -

coördinator) en Anne Verburgh (hoofd 

behandelaar JeugdzorgPlus) de dossiers van 

137 meisjes die in een periode van zes jaar 

in residentiële zorg waren bij De Hoenderloo 

Groep. Van hen waren er 95 opgenomen in 

de open jeugdzorg en 42 in JeugdzorgPlus.  

De conclusie: meisjes in residentiële zorg 

vormen een complexe en kwetsbare 

doel groep, waarvoor intensieve en lang-

Het magazine Sterk! is een 

uitgave van Pluryn
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EXTRA EXEMPLAREN 
VAN STERK!
Heeft u na het lezen van 

magazine Sterk! behoefte 

aan extra exemplaren, 

bijvoorbeeld om uit te delen 

aan collega’s of andere 

geïnteresseerden? U kunt 

magazines en andere 

publicaties bestellen via  

de website www.pluryn.nl. 

Vul daarvoor het formulier 

in dat u vindt onder  

Over Pluryn > Publicaties.  

Of stuur een e-mail naar 

communicatie@pluryn.nl.  

U kunt ook aangeven of u 

opgenomen wilt worden in 

ons adressenbestand. Dan 

krijgt u nieuwe edities van 

Sterk! automatisch en gratis 

toegestuurd. 

MEISJES IN ZORG:  

COMPLEXE, KWETSBARE  
DOELGROEP

durige behandeling nodig is. Bij de jongere 

meisjes lijkt de gezinsproblematiek vooral 

aanleiding tot opname, bij de oudere meisjes 

lijken de gedragsproblemen meer op de 

voorgrond te staan. Betere en tijdige 

signalering op jonge leeftijd - zeker op 

internaliserende problematiek - kan bijdragen 

aan het voorkomen van verergering en 

escalatie van probleem gedrag. Daarnaast is 

bij meisjes een systemische aanpak van 

belang omdat meisjes gevoeliger zijn voor 

systeemproblematiek en de gezinsproble-

matiek vaker ernstiger is dan bij jongens.  

De onderzoekers adviseren om de komende 

jaren de kennis op dit thema verder te 

ontwikkelen. Om zo beter aan te kunnen 

sluiten op de sekse-specifieke behoeften van 

meisjes in diagnostiek en behandeling en 

daarmee de behandeleffectiviteit te vergroten.
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WIJ 
GEVEN 
ALLES,
BEHALVE OP

De jongeren die bij De Hoenderloo Groep binnenkomen, hebben

het nodige meegemaakt. Ze worden gezien als ‘moeilijke 

gevallen’. Maar niet bij ons. Bij De Hoenderloo Groep begint

iedereen met een schone lei. Wij geven alles, behalve op. Ons

diepgewortelde geloof in de mens, zorgt ervoor dat wij de 

potentie zien van deze jongeren. In onze ogen zijn het allemaal

jonge helden.
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