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“GEBRUIK JE BEPERKING  
ALS KRACHT”

GESPREK 
MET ROB DE JONG, 

VOORZITTER 
RAAD VAN 
BESTUUR

Van de vier levensdomeinen wonen, werken, leren en 
vrije tijd krijgt vrije tijd over het algemeen de minste 
aandacht. Maar niet bij Pluryn, zegt Rob de Jong.  
“Goede vrijetijdsbesteding kan iemand een beslissende 
duw richting daadwerkelijke integratie geven.”

Wat doet Pluryn anders?
Wij nemen een goede vrijetijdsbesteding zeer serieus. Vrije tijd 

vormt een vast onderdeel van het individueel plan van cliënten. 

Ons streven is dat mensen zich als het even kan aansluiten bij 

lokale sport- en hobbyclubs.

Waarom hecht Pluryn zo aan vrije tijd?
Wij werken met jongeren en (jong)volwassenen die écht willen 

integreren in de samenleving. Een goede vrijetijdsbesteding is 

daarvoor essentieel. Stel je voor dat je je vrije tijd niet met anderen 

doorbrengt. Dan zijn eenzaamheid en niet-verbonden zijn met de 

samenleving het resultaat. 

Integreren kan toch ook anders?
Onderschat het niet! Valide mensen zijn op minstens drie van  

de vier levensdomeinen actief en hebben daardoor toegang tot 

minimaal drie sociale netwerken. Denk aan familie, collega’s, 

mede-leerlingen en clubgenoten. Via sport, spel en cultuur creëren 

we bij Pluryn - naast familie en vrienden - toegang tot andere 

sociale netwerken. Daarmee draagt vrije tijd bij aan een betere 

kwaliteit van leven.

Zijn er nog meer redenen?
Vrijetijdsbesteding voorkomt verveling, eenzaamheid, rondhangen, 

overlast en wellicht contact met verkeerde netwerken. Daarnaast 

biedt vrije tijd mensen de kans iets nieuws te ontdekken in 

zichzelf. Lever je een prestatie in je vrije tijd, dan geeft dat je ego 

en zelfvertrouwen een enorme boost. Of het nou om een toneel-

uitvoering, muziekoptreden of sport gaat, dat maakt niet uit. De 

trots die een geleverde prestatie - ook bij familie - oproept; daar 

kan geen behandeling tegenop.

 

Speelt een gezonde leefstijl ook een rol?
Vrije tijd kan inderdaad een stimulans zijn om aan je lichaam te 

werken. Ik zie onder cliënten relatief veel rokers, slechte voedings-

gewoonten en gebrek aan beweging. Medewerkers hebben hierbij 

een voorbeeldfunctie. Ik zou bijvoorbeeld graag zien dat Pluryn de 

eerste alcohol- en rookvrije instelling van Nederland wordt. Tot nu 

toe is het nog niet gelukt. Maar binnen de 

Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur 

en het directieteam rookt niemand. 

Dat is een begin! 

SAMENGEVAT

Vrije tijd krijgt soms weinig aandacht.

Rob de Jong vindt dat niet terecht.

Vrije tijd is juist heel belangrijk.

Mensen doen door vrije tijd mee in de samenleving.

Je kunt in je vrije tijd een prestatie leveren.

Dat geeft een gevoel van trots.

Ook de familie is trots.

Daar kan geen behandeling tegenop.

Sport helpt ook om gezonder te leven.



Voor Jan is vrije tijd werken aan vertrouwen en zijn netwerk. Voor 

anderen is het vooral ook een opstap naar werk. “Pluryn zet 

zinvolle vrijetijdsbesteding in als instrument om mensen op weg  

te helpen in de maatschappij. Een grotere rol van vrije tijd - sport, 

spel, muziek en toneel - in de behandelprogramma’s, draagt bij aan 

een positieve vorming van jongeren en volwassenen”, vertelt Eric 

van der Graaf, manager Jeugd bij Pluryn en lid van de stuurgroep 

Sport, Spel en Cultuur van Pluryn. De andere twee leden zijn de 

marketing director Marian Draaisma en manager Arbeidsparticipatie 

Eric Tonn. Adviesbureau Whise ondersteunt de stuurgroep.

Vrije tijd onderdeel cliëntprogramma 
Vrije tijd was al belangrijk bij Pluryn, maar kreeg een extra impuls, toen 

in 2014 een groep jongeren en jongvolwassenen deelnam aan Equipe 

Mont Ventoux. Het beklimmen van de 1911 meter hoge berg vergde een 

enorme fysieke inspanning. Vooral omdat daar de deelnemers een half 

jaar daarvoor nog nooit op een racefiets hadden gezeten. Uit onderzoek 

van de afdeling Research & Development blijkt dat de deelnemers het 

bereiken van de top vooral ervaarden als een over  winning op zichzelf. 

Het leverde hen zelfvertrouwen op. Eric van der Graaf: “Het belang van 

een goede vrijetijdsbesteding binnen een behandeltraject kan dan ook 

niet voldoende worden benadrukt. Daarom maakt vrije tijd bij Pluryn 

vast deel uit van het individueel behandelplan van cliënten. Ook is het 

opgenomen in de cliëntprogramma’s.”

Iedereen kan meedoen
Vrije tijd is naast leren, werken en wonen, een van de vier 

 levens bepalende domeinen. Het zorgt voor sociale interactie en 

contact met de maatschappij. Daarnaast helpt vrije tijd mensen te 

ontdekken wat ze leuk vinden, waarin ze goed zijn en waarin ze 

zichzelf kunnen ontwikkelen. Maar vrije tijd zorgt vooral ook voor 

ontspanning en gewoon lekker bezig zijn.

Eric van der Graaf daarover: “Vrije tijd is een laagdrempelig  instrument 

dat opvallend positieve veranderingen teweeg kan brengen. Wij zien 

het als onze taak om iedereen door zinvolle vrijetijds besteding te 

ondersteunen en perspectief te bieden in hun tocht naar vertrouwen, 

zelfredzaamheid, trots, een breder sociaal netwerk en een gezondere 

leefstijl. En het mooie is: iedereen kan meedoen!”

Concrete concepten
Eric vervolgt: “Doel van de stuurgroep is mensen actief te laten zijn 

in hun vrije tijd en hen helpen te ontdekken wat ze leuk vinden. Het 

liefst bij reguliere verenigingen en clubs, zodat ze daar een netwerk 

opbouwen. Lef hebben én doen, is daarbij het motto. Want mensen 

met complexe zorgvragen kunnen vaak meer dan je denkt.” 

Handen uit de mouwen dus. Het is aan de mensen op de Pluryn 

locaties om er werk van te maken. Immers, in de relatie tussen mede- 

 werker en cliënt gebeurt het. Bureau Whise ging met een aantal teams 

aan het werk om concrete vrije tijdsconcepten te ontwikkelen, die effect 

hebben op de domeinen werken, leren, netwerken en gezondheid. 

Dat begon met een uitgebreide inventarisatieronde op de  

locaties. Al snel was duidelijk dat de afdelingen Vrije tijd en  

Vorming & Recreatie en begeleiders een groot aantal vrijetijds-

activiteiten organiseren, waarvan veel gebruik wordt gemaakt. 

Dezelfde hobbels
Bij De Winckelsteegh, waar mensen met een ernstige beperking 

wonen, lag al een plan van aanpak voor vrije tijd. Inmiddels kijken 

bijna alle andere locaties hoe ze jongeren en volwas senen gefa-

seerd bij externe clubs of 

verenigingen kunnen 

onderbrengen. Daarbij lopen 

ze allemaal tegen dezelfde 

hobbels aan. Waar kunnen  

ze terecht en hoe moet je 

begeleiding en vervoer 

organiseren? Hoe zit het met 

de financiering? Een aantal 

dingen moet goed geregeld 

worden om het te laten slagen. Zo komt er een partner- en sponsor-

beleid Vrije Tijd, om deelname van cliënten mogelijk te maken als 

deze niet door reguliere zorgfinanciering wordt gedekt. 

Samen met het bureau Whise stelden de locaties een projectplan 

op. Eric: “Het zijn allemaal super enthousiaste teams, die de ruimte 

en vrijheid voelen om iets met vrije tijd te doen. De boodschap is: 

laat je niet beperken door euro’s, uren en roosters. Wees creatief  

en ondernemend. Dan is er heel veel mogelijk!”

Veel beweegt Jan niet. Als hij op het voetbalveld staat, valt hij vooral op vanwege zijn buik.  
Maar krijgt hij een bal voor zijn voeten, dan weet hij altijd feilloos een medespeler te bereiken. 
Daarom waarderen de anderen in het G-team hem zo. Na zijn eerste doelpunt feliciteerden ze hem 
enthousiast. Jan glunderde. Hij woont in een woongroep op een besloten terrein van Pluryn en 
voetbalt sinds kort bij een voetbalvereniging in de buurt. Het halen en brengen legt een flink 
beslag op de begeleiders. Maar het is de moeite waard. Jan heeft het zichtbaar naar zijn zin.

Werken aan 
zelf vertrouwen, 
zelf redzaamheid 
en trots

VRIJE TIJD ALS OPSTAP NAAR WERK

SAMENGEVAT
Pluryn vindt goede vrijetijds-besteding belangrijk.Vrije tijd staat in elk behandel plan.Ook staat vrije tijd in de cliënt programma’s.Je ontdekt wat je leuk vindt in je vrije tijd.Je ontmoet anderen.

Je krijgt meer zelfvertrouwen.
En vrije tijd zorgt voor ontspanning.Een groep mensen denkt na over vrije tijd bij Pluryn.Ze verzinnen nieuwe ideeën.
En ze bedenken oplossingen. 
Lef hebben is belangrijk.
Mensen kunnen vaak meer dan je denkt.Het doel: iedereen doet mee!

LEF
DOENHEBBEN

EN !
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SAMENGEVAT

Tamicka (17 jaar) komt uit Zeeland. 

Ze was vroeger erg vaak boos. 

Er ging veel mis bij haar. 

Ze houdt veel van paarden. 

Ze ging wonen bij De Hoenderloo Groep. 

Bij De Hoenderloo Groep kun je paard-rijden. 

Ze ging zorgen voor het paard Nike. 

Nike is een koppig paard.

Ze ging veel met het paard oefenen.

Ze kreeg veel vertrouwen van Nike. 

Hierdoor gaat het ook beter met haar.

Ook met Nike gaat het goed. 

Tamicka leert nu zelfstandig wonen in Middelburg.

Ze wordt niet meer zo snel boos.

TAMICKA
TEMDE NIKE. 

OF WAS HET
ANDERSOM?

Paarden geven vertrouwen,
oordelen niet 

en wijzen je niet af

Al van jongs af aan speelt paardrijden een belangrijke 
rol in het leven van Tamicka (17). Voor de Zeeuwse 
was het zelfs reden om haar voorkeur uit te spreken 
voor een verblijf bij De Hoenderloo Groep, toen dat 
nodig was. Ver weg van haar roots. Daar kon ik 
paardrijden. “Paarden geven vertrouwen, oordelen 
niet en wijzen je niet af”, vertelt Tamicka. “Mensen 
kunnen daar nog heel wat van leren.” 

Zo’n vijf jaar geleden werd Tamicka uit huis geplaatst. “Ik had 

woedeaanvallen. De mensen om mij heen wisten niet meer hoe 

ze met mij moesten omgaan.” Nadat ze in Zeeland in verschil-

lende instellingen had gewoond, kwam Tamicka in 2014 terecht 

bij Pluryn locatie De Hoenderloo Groep. “In Zeeland had ik alles 

verpest. Het leek wel of niemand daar tot mij kon doordringen”, 

blikt ze terug op de aanleiding voor haar verhuizing naar 

Gelderland. “Ik was vaak boos, maakte dingen kapot, liep weg 

en zat elke dag te blowen. Dat ik hier naartoe moest, vond ik 

echt heel erg. Veel te ver weg.”

Werken op de Boerderij
Al snel maakte Tamicka kennis met de Boerderij. Ze verzorgde er 

de dieren, maakte de stallen schoon en bouwde een band op 

met de mensen die er werken. Maar op haar behandelgroep 

boterde het helaas niet. Omdat dit voor steeds meer problemen 

zorgde, verhuisde Tamicka naar Ossendrecht. “De structuur van 

de gesloten groep daar heeft mij heel erg geholpen”, vertelt ze. 

“Toen pas realiseerde ik mij dat ik zelf moest veranderen om in 

de toekomst zelfstandig te kunnen zijn.” 

 

 

Ook in Ossendrecht kreeg Tamicka de kans om haar geliefde 

hobby paardrijden op te pakken, bij een boerderij in de buurt. 

“Die mensen geloofden in mij, zonder vooroordelen over wie ik 

was of waar ik vandaan kwam”, vertelt ze. “Het was de eerste 

keer in lange tijd dat iemand mij zomaar zoveel vertrouwen gaf.”

Lekker tegendraads
Halverwege 2015 keerde Tamicka voor de afronding van haar 

behandeltraject terug bij De Hoenderloo Groep. Terug op de Boerderij 

maakte ze kennis met Nike, een voskleurige doerak met witte 

sokjes, waar eigenlijk niemand meer op wil rijden. “Nike weet 

precies hoe hij mensen chagrijnig kan krijgen. Hij gaat lopen 

bokken of loopt niet door. Lekker tegendraads, net zoals ik kan 

zijn”, lacht Tamicka. Zodra het werk op de Boerderij het toeliet, 

ging zij met Nike aan de slag. “Door heel veel oefenen, wist ik 

zijn vertrouwen te winnen”, vertelt Tamicka trots. “Met als 

gevolg dat hij bij mij eigenlijk nooit meer zo dwars doet.” 

Terug naar de kust
Met Tamicka gaat het inmiddels net zo goed als met Nike. Naast 

het werk op de Boerderij volgde zij een opleiding voor dierver-

zorging. Daarvoor ontvangt ze later dit jaar een diploma. Ze zal 

er wel een dagje voor moeten terugkomen vanuit Zeeland. Haar 

traject in Hoenderloo zit er namelijk op. Ze keerde kortgeleden 

terug naar haar geboortestreek, waar ze in een zelfstandig-

heidsgroep in Middelburg leert om op zichzelf te wonen. “Ik ben 

super trots dat het zo goed gaat. Ik regel zelf mijn zaken en 

overleg met de leiding en mensen rondom mij. Maar het 

belangrijkste is dat ik nu voor mijzelf opkom en niet meer zo 

snel boos word. Daarom sta ik waar ik nu sta en kan ik eindelijk 

verder.”
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ZORG INTERMETZO 
GECONTINUEERD

Met een spectaculaire demonstratie 

openden freerunners de gloednieuwe 

sporthal De Linde, op het terrein van  

De Hoenderloo Groep. 

De gemeente Apeldoorn is eigenaar van  

de sporthal. De Hoenderloo Groep is de 

belang rijkste gebruiker. Leerlingen van het 

Hoenderloo College krijgen er gymles en  

er vinden vrijetijdsactiviteiten plaats voor 

jongeren die bij De Hoenderloo Groep 

verblijven. De Linde biedt jongeren alle 

kansen om zich fysiek en mentaal te 

Met de goedkeuring door de ACM in januari 

jl. is de overname van Intermetzo door 

Pluryn beklonken. Intermetzo behoudt zijn 

eigen identiteit en gaat onverminderd door 

met het leveren van de specialistische zorg 

aan jongeren met meervoudig complexe 

problematiek en hun ouders in de regio. 

RENNEN EN VLIEGEN  
DOOR SPORT HAL DE LINDE 

ontwikkelen. De ene kant van de hal is 

voorzien van spring- en klimtoestellen,  

de andere zijde is bestemd voor de meer 

traditionele sporten als volleybal, badminton 

en basketbal. De volledige vloer heeft het 

formaat van een officieel zaalvoetbalveld. 

In de uren dat De Hoenderloo Groep er geen 

gebruik van maakt, is de accommodatie te 

huur voor verenigingen en particulieren uit 

het dorp Hoenderloo. Zo biedt de nieuwe 

hal ook volop kansen voor verbinding en 

samen werking met het dorp en externe 

partners.

De nadruk ligt daarbij op de regionale

verbinding en inhoudelijke doorontwikke-

ling, voor zowel ambulante als residentiële/

klinische zorg en gezinshuizen. Naast 

verdere ambulantisering, zijn verbetering 

van de kwaliteit van onderwijs en arbeids-

participatie de speerpunten. 

Onder de titel ‘Gespecialiseerde jeugdzorg. 

Gewoon dichtbij’ verscheen kort geleden 

een nieuwe brochure van Intermetzo. 

Daarin is meer te lezen over de gespeciali-

seerde jeugdzorg die Intermetzo biedt.  

De nieuwe brochure is te bekijken op  

www.intermetzo.nl of te bestellen via 

clientservicebureau@intermetzo.nl

MINDER  
PRIKKELS
BIJ LOTUS
Jongeren die niet goed functioneren in een 

grote leefgroep, kunnen bij De Hoenderloo 

Groep terecht in een Intensief Kleinschalige 

Behandelgroep (IKB). Met Lotus opende 

onlangs de vierde in de reeks van nieuwe IKB’s. 

Lotus is een gemengde groep voor maximaal 

drie jongeren van 8-12 jaar. “De problematiek 

van de jongeren bij Lotus is heel divers”, 

vertelt begeleidster Simone Rikhof. 

“Hechtingsproblematiek, ODD, ADHD en 

vaak is er ook sprake van een trauma. Bij 

ons krijgen jongeren minder prikkels. Ook 

hebben ze met maar twee vaste begeleiders 

te maken. De groep staat open voor jongeren 

die mogen oefenen met meer vrijheden.  

Doel is dat ze hierna doorstromen naar een 

lichtere vorm van zorg: een gezinsgroep  

op het terrein, in de regio of thuis.”

Pluryn presenteert zich tijdens Velo-city als een veelzijdig fietspartner. 

Op het congres verzorgt Pluryn een lezing over de impact van fietsen 

op het zelfvertrouwen van jongeren. Dat wordt geïllustreerd aan de 

hand van de film ‘Samen naar de top’, over jongeren van Pluryn die  

in het kader van Equipe Mont Ventoux naar de top van  

de berg fietsen. De film is in de beursstand te zien én maakt deel  

uit van het omlijstende filmprogramma, dat de filmhuizen LUX in 

Nijmegen en Focus in Arnhem in de congresweek presenteren. 

Vier dagen in actie
Verder zorgt maatschappelijke onderneming Bikewerk voor het 

leveren en de uitgifte van niet minder dan 1.700 fietsen. Dat gebeurt 

in samenwerking met Jan Kooij Tweewielers en medewerkers van 

Nezzo en Leerwerkbedrijf Nijmegen-West. Congresgangers kunnen de 

tweewielers lenen om de regio Arnhem-Nijmegen te verkennen. Ook 

is er op donderdag 15 juni een Mass Bike Parade waaraan iedereen 

kan meedoen. Bikewerk is dan present met een mobiele reparatie-

service. Van al dat fietsen krijg je natuurlijk trek. Daarom verzorgt de 

cateringafdeling van maatschappelijke onderneming BliXem lunch-

pakketten voor de congresbezoekers. 

Internationaal
Velo-city verwelkomt naar verwachting meer dan 1.500 bezoekers uit 

80 landen. Dit zijn specialisten die zich bezighouden met fietsbeleid, 

-promotie en -voorzieningen. Zij komen samen om kennis te delen 

vanuit effectieve internationale samenwerking om er op grote schaal 

profijt van te hebben. 

Velo-city vond eerder plaats in steden als Kopenhagen, Brussel, 

Barcelona, Montreal, Nantes en Taipei. Dit is de derde keer dat 

Velo-city in Nederland georganiseerd wordt, na Groningen (1987)  

en Amsterdam (2000). 

Meer informatie is te vinden op www.Velo-city2017.com

VELO-CITY 2017:

Velo-city, het grootste fietscongres ter wereld, vindt dit jaar van 13-16 juni plaats in de regio  
Arnhem-Nijmegen. Het is een vierdaags evenement, met een breed programma van kennissessies 
en excursies. Pluryn is enthousiast partner van Velo-city 2017. Dat het evenement in regio Arnhem-
Nijmegen plaatsvindt, is daarvoor niet de belangrijkste reden. Fietsen, dát is de verbindende link. 

SAMENGEVAT

Pluryn doet mee met Velo-city.

Velo-city is een groot congres over fietsen.

Het evenement is van 13 tot en met 16 juni.

Er komen meer dan 1.500 bezoekers.

De bezoekers komen uit 80 landen.

Pluryn vertelt op het congres over fietsen.

Fietsen helpt om te ontspannen.

Fietsen geeft ook zelfvertrouwen.

Bikewerk zorgt voor genoeg fietsen.

BliXem zorgt voor lunch pakketten.

de vrijheid van fietsende vrijheid van fietsen
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MITCHEL RAPPER DIO

“GEBRUIK JE 
 BEPERKING ALS

 KRACHT”

Mitchel haalt zijn telefoon tevoorschijn. Een belangrijk moment:  

Hij kan Dio een rap laten horen!

Dio is duidelijk onder de indruk. “Echt tof voor iemand die pas een 

jaar rapt. Je hebt er goed over nagedacht. Nog een beetje werken 

aan je timing, maar dat is niet erg. Je bent pas net begonnen.”

Dat is een mooie opsteker voor Mitchel. Hij is geen geboren prater. 

Maar in zijn raps kan hij zijn verhaal kwijt. 15 jaar oud is hij nu en 

sinds een jaar woont hij bij De Beele in Voorst. “Ik ging niet meer 

naar school”, vertelt hij aan Dio. “Teveel gevochten en vaak 

geschorst. Ik zat thuis niks te doen. Ik ben vrijwillig naar De Beele 

gegaan. Dat leek me het beste, want ik wilde aan mezelf werken. 

Mijn moeder vond het goed.”

Inmiddels gaat het beter met hem. Spijt dat hij naar De Beele is 

gegaan, heeft Mitchel niet. Hij wordt niet meer geschorst op school 

en gaat regelmatig naar zijn moeder in Zandvoort. 

Gekozen voor de muziek
Dio lacht als hij het verhaal hoort. “Ik was ook geen gemakkelijke 

jongen vroeger. Ik was druk in de klas, wilde altijd in het middel-

punt staan en iedereen entertainen. Ik kon goed leren, maar was 

ook het middelpunt van veel onrust in de klas. Resultaat was dat  

ik op mijn zevende van school werd geschopt en naar een school 

voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen moest.”

Ook daar ging het mis. Hij liet zich meeslepen door het gedrag van 

klasgenoten. Terug naar het reguliere onderwijs ging niet, dus volgde 

het voortgezet speciaal onderwijs. Toen zag hij de uitzichtloosheid 

van zijn situatie in en besloot hij dat het anders moest. “Ik zal hard 

moeten werken om nog iets van mijn toekomst te maken, dacht ik.”

Dat laatste deed Dio. Hij ging naar het mbo en volgde de opleiding 

Detailhandel. Toen hij 16 was schreef hij zijn eerste nummer:  

”Het werd een internethit in Amsterdam en omstreken. Ik kreeg een 

platencontract aangeboden bij een toplabel. Toen moest ik een 

keuze maken: ga ik mijn droom achterna of ga ik verder met school? 

Ik heb gekozen voor de muziek, mijn droom. En een bijbaantje om 

wat geld te verdienen.”

Hard werken
Mitchel luistert geboeid als Dio vertelt hoe hard hij ervoor moest 

werken om door te breken. “Het kwam niet aanwaaien. Maar na 

Dom, Lomp en Famous, samen met de Opposites, ging het hard.”

Inmiddels behoort Dio tot de bekendste rappers van Nederland. 

Dankzij zijn deelname aan programma’s als Wie is de Mol en 

Expeditie Robinson is hij bovendien een bekend televisiegezicht.

Mitchel wil ook graag door in de muziek. Onder de naam Mittabundy 

schrijft hij raps over wat hij meemaakt in zijn leven. Hij zou 

dolgraag samenwerken met een producer, raps opnemen en een 

clip maken. Maar hij moet geduld hebben, hard werken en gebruik 

maken van contacten die hij heeft, houdt Dio hem voor. En vooral 

zichzelf blijven.

“Niemand is hetzelfde. Ik ken mensen die super introvert zijn, maar 

op het podium een grote entertainer. Iedereen heeft manieren en 

beperkingen. Die zie ik ook als kracht. Bij mij is de diagnose ADHD 

gesteld. Dat maakt me speciaal. Ik heb het gebruikt om te worden 

wie ik ben. Belangrijkste is dat je doet wat je leuk vindt.”

Samenwerken
Mitchel heeft nog een paar vragen voor Dio. Waar hij zijn inspiratie 

vandaan haalt bijvoorbeeld. “Uit alles om me heen in het leven. 

Meestal gaan mijn nummers over liefde of succes. Ik kom uit een 

gebroken gezin en was lang op zoek naar zekerheid en 

succes”, verklaart Dio. En over het schrijven van teksten: 

“Uit hoeveel bars bestaan jouw coupletten?” “Gebruike-

lijk is zestien of twaalf. Maar het blijft muziek, er zijn geen 

regels. Je kunt doen wat je wilt en zo mensen verrassen.”

Dan werpt Mitchel alle schroom van zich af: “Kunnen we een 

keer samenwerken?” “Zeker”, zegt Dio. “Als je een nummer 

hebt en ik vind het tof, dan sta ik daar wel voor open. Stuur 

tegen die tijd maar een keer op.”

Mitchel en Dio, allebei rappers. De één beginnend, 
de ander gevestigd. Op een gewone donderdagmiddag 
ontmoeten ze elkaar in een studio aan de Amsterdamse 
grachten. Ze spreken over muziek en over hun jeugd,  
die opvallende gelijkenissen vertoont. Sterk! was erbij.

SAMENGEVAT
Mitchel en Dio zijn beiden rappers. De ene is net begonnen. 
De ander is al beroemd. 
Mitchel kan met rappen zijn verhaal kwijt. Mitchel laat Dio zijn eerste rap horen. Dio vindt de tekst erg goed. 
Mitchel werd vaak van school gestuurd. Nu woont hij bij De Beele. 
Met Dio ging het vroeger ook niet goed op school. Hij heeft hard moeten werken. 
Dio haalt zijn kracht uit zijn beperkingen. Je ziet dat terug in zijn teksten. 
Mitchel wil met Dio samen-werken. Hij mag zijn tekst naar Dio sturen. Ze maken dan misschien samen een rap.
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Harry is tevreden. Op zijn schoot liggen twee 

nieuwe broeken: een korte broek en een nette 

zomerbroek. De verkoopster die heeft geholpen 

met het vinden van de juiste maat vraagt of ze 

passen. Het was in één keer raak, merkten Harry 

en Guus in het pashokje. Harry lijkt op slag 

verliefd en vraagt aan de verkoopster hoe oud  

ze is. Als ze vertelt dat ze 48 is en lachend  

verder gaat met haar werk, roept Harry uitgelaten: 

“Waar is de kassa?”

Bij de kassa haalt Guus een envelopje uit zijn 

binnenzak. Daarin zit het geld dat hij van Harry's 

begeleider kreeg. Ook medicijnen en de rolstoel 

kregen ze mee. Die rolstoel kochten ze tijdens 

een eerder uitstapje. “Met zijn vorige rolstoel 

was het soms echt geen doen, die was zo oud”, 

vertelt Guus. “Liepen we daar met een lekke 

band door Rotterdam.”

Niet vrijblijvend
Jaren geleden had Guus als zelfstandig toegepast 

psycholoog en bedrijfscoach tijd over en ging 

vrijwilligerswerk doen bij Pluryn. “Ik wilde meer 

weten over de wereld waar ik tot dan toe alleen 

verhalen over had gehoord”, vertelt Guus. “Een 

‘maatje’ zijn voor Harry is vrijwillig, maar niet 

vrijblijvend. Je stapt iemands leven in en krijgt 

een rol in iemands leven. Dat moet je langere tijd 

op vaste momenten kunnen en willen.”

Het was niet meteen een succes. Harry wees in 

eerste instantie alles af. Hij vindt het spannend 

om dingen te doen die buiten zijn comfortzone 

liggen, weet Guus. Harry heeft een licht verstan-

delijke beperking en een intensieve zorgvraag. 

De rolstoel waarvan hij buitenshuis gebruik-

maakt, geeft hem een veilig gevoel. Binnenshuis 

loopt hij met een rollator.

“Inmiddels weet hij dat het best leuk zou kunnen 

zijn wat we gaan doen. Harry is een man met 

een gebruiksaanwijzing. Ik heb nooit problemen 

met hem gehad, maar soms blijft het spannend. 

In de bioscoop raakte Harry lichtelijk in paniek 

van de hoogte. Op dat soort momenten ga ik 

voor hem staan en zorg ervoor dat hij rustig 

blijft. Dan is het goed.”

Vaste prik
Naast uitstapjes naar Arnhem, de haven van 

Rotterdam, Apenheul of Groningen hebben ze een 

vaste routine in Apeldoorn: van koffie met gebak 

bij Bakkerij Bart in winkelcentrum Oranjerie naar 

de cd’s in de kringloopwinkel. Harry heeft een 

brede muzieksmaak, van Coldplay tot André Hazes. 

Bij de kringloopwinkel hebben de twee al snel drie 

leuke cd’s gevonden: twee met Hollandse hits en 

een met top-40 muziek.

“Kleren kopen kunnen we misschien beter doen 

als mijn dochter Hanne erbij is”, stelt Guus voor. 

Toch besluiten ze even te gaan kijken bij C&A. 

En ze slagen wonderwel snel. Nu nog even naar 

cafetaria Prins in Beekbergen voor een frietje, 

ook vaste prik. In de auto vraagt Guus of Harry 

nog ideeën heeft voor de volgende keer. 

“Misschien kunnen we weer eens naar  Rotterdam”, 

stelt Harry voor.

SAMENGEVAT

Guus en Harry gaan samen op stap. 

Harry heeft een licht verstandelijke beperking. 

Voor Harry is veel nieuw en vreemd. 

Guus steunt hem daarbij. 

Hij bezoekt Harry elke 3 weken.

Ze maken het samen gezellig. 

Harry voelt zich gesteund door Guus. 

Ze gaan winkelen voor Harry. 

Of ze gaan samen naar attracties. 

Meestal zijn ze in Apeldoorn. 

Soms bezoeken ze Arnhem of Rotterdam. 

Guus is psycholoog en bedrijfs-coach. 

Guus is ook vrijwilliger bij Het Hietveld. 

Dat is serieus werk.

Guus vindt het een leuke taak.

JE STAPT  
IEMANDS  
LEVEN IN

Eens in de drie weken rijdt Guus Stoop (59) 
vanuit Dieren naar Het Hietveld in  
Beekbergen om daar de 53-jarige Harry 
Burghout op te halen voor een uitstapje.  
De twee kennen elkaar nu zo’n vieren-
half jaar. Guus: “Ik ga met hem om zoals 
ik met iedereen omga.”

EEN MAATJE ZIJN,  
IS VRIJWILLIG, MAAR 
NIET VRIJBLIJVEND

“
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HOBBY

‘IK BEN PSV-FAN  
IN HART EN NIEREN’

 

Hendrik (50) is sinds zijn 7e jaar supporter 

van PSV, terwijl hij uit Klarenbeek komt.  

“In die tijd had je PSV spelers zoals Willy van 

der Kuijlen en Jan van Beveren. Ik vond ze 

geweldig! Verder was het een sympathieke 

club die prijzen won. Dat sprak me wel aan.” 

Hendriks appartementje ademt PSV. Posters, 

kussens, sjaals en foto’s sieren zijn woonkamer, 

keuken, slaapkamer; ja zelfs de badkamer.  

“Ik ben PSV-fan in hart en nieren, ook al gaat 

het soms minder. Dit seizoen scoort Luuk de Jong 

weinig. Ook pakken ‘we’ teveel gele kaarten. 

Plaatsing voor de Champions League kan nog, 

maar dan moeten we wel tweede worden.”

Samen met zijn kameraden Berry en Jeroen 

bezoekt Hendrik soms het PSV-stadion. De 

meeste wedstrijden ziet hij bij FOX-Eredivisie 

Live. “Vaak komt een van de jongens van de 

woongroep kijken. Gezellig is dat. Zeker als 

PSV wint. Verliezen ze? Dan hebben we toch 

een leuke avond. Volgende keer beter.” 

Hendrik ‘RUGBY  
IS EEN GEWELDIGE  

UITLAATKLEP’
Xander (17) dankt zijn passie voor rugby aan 

een voormalige woonbegeleider. “Hij zat op 

rugby en vond het leuk om ons in contact te 

brengen met zijn sport. Meestal oefenden we 

met gooien en speelden we een partijtje. Ik 

vond het meteen een geweldige uitlaatklep.”

Xander rugbyt een tijdje niet, totdat een 

andere begeleider hem uitnodigt om mee  

te gaan naar een training van zijn club, de 

Pickwick Players in Deventer. “Ik was meteen 

verkocht en heb me aangemeld. Sinds kort 

speel ik in het jeugdteam. We trainen twee 

keer per week en leren van alles: passen, 

scrummen, aanvals- en verdedigingstechnieken. 

Zelf ben ik aanvaller.”

Xander oogt niet als een rugbyer, maar schijn 

bedriegt. “Ik geef niet op, doe er alles aan om 

de bal in bezit te houden. En oké, ik ben niet 

breed. Maar gewicht zegt niks. Techniek is 

veel belangrijker. Daar werk ik dan ook hard 

aan, want ik wil wedstrijden spelen en ooit 

meedoen in het selectieteam.” 

‘TIJDENS HET TEKENEN 
HOEF IK NERGENS  
AAN TE DENKEN’

 

Als kind vond Selena (16) het al leuk om te 

tekenen. Een tijdje maakte ze geen gebruik 

van haar tekenspullen, maar intussen heeft 

ze de smaak weer te pakken. “Iedere maan-

dagavond ga ik naar de tekenclub. Vaak zoek 

ik mooie plaatjes op internet en die teken ik 

na. Af en toe schilder ik ook.”

Trots laat Selena wat van haar werk zien. 

“Deze twee potloodtekeningen van een 

vrouwengezicht heb ik nagetekend. Soms 

experimenteer ik. Bij dit schilderij heb ik met 

een sponsje vier gekleurde vlakken gemaakt 

en er later via een rietje verf op geblazen. Ik 

wil de rand nog zwart maken, dan is hij klaar.” 

Selena, die het prettig vindt om tijdens het 

tekenen even helemaal nergens aan te 

denken, krijgt vaak leuke reacties op haar 

werk. Of ze uiteindelijk meer met haar talent 

wil doen, weet ze nog niet. “Je wordt er niet 

rijk van, heb ik gehoord. Al lijkt het me wel 

grappig om uiteindelijk met mijn hobby een 

extraatje te verdienen.”

‘DANSEN IS MIJN  
LUST EN MIJN LEVEN’

“Dansen is mijn lust en mijn leven, vooral 

streetdance”, vertelt Rosa (23) die iedere 

 dinsdagavond lekker losgaat in Danscentrum 

Verhoeven in Groesbeek. “Vroeger keek ik vaak 

naar clips op TMF, vooral van Britney Spears.  

Zij danste heel goed. Dat wilde ik ook!” 

Ondanks haar leerachterstand zette Rosa de 

stap om te gaan dansen met meiden zonder 

beperking. “Dat was best spannend. Ik heb 

meer tijd nodig om pasjes te onthouden, 

verwerk informatie trager. Maar de meiden 

reageerden heel positief. Ze vinden het juist 

leuk dat ik er bij ben.”

Rosa danst tussen leden van het demo-team 

dat meedoet aan allerlei wedstrijden. “Het 

niveau ligt hoog, iedereen is bloedfanatiek.  

En daar sta ik dan tussen: hoe mooi is dat?”

Intussen heeft Rosa haar eerste optreden 

achter de rug. “In januari volgde ik een 

dansworkshop. Ik scoorde een 7,5 voor mijn 

performance en een 8 voor muzikaliteit. 

Daarmee verdiende ik een bronzen certificaat. 

Op naar zilver!”

‘BILJARTEN‘
GEEFT ME RUST’

Antoon (47) begon vier jaar geleden met 

biljarten. “Het Pluryn-biljartteam zocht 

nieuwe leden. Ik was wel benieuwd en heb 

me aangemeld. Tijdens trainingen leerde  

ik verschillende stoten en hoe ik meer 

gecontroleerd kon spelen. Ik ging snel vooruit, 

waardoor ik nog enthousiaster werd.” 

Thuisbasis van Antoon en zijn teamgenoten  

is De Blokhut in Groesbeek, waar ze elke 

dinsdagavond trainen en hun thuiswedstrijden 

spelen. Absolute hoogtepunt tot nu toe was 

deelname aan het Nederlands Kampioenschap 

Biljart voor G-teams, in februari. “Er deden 10 

teams mee uit het hele land. We moesten 

individueel tien wedstrijden spelen, verspreid 

over twee dagen. Het was spannend tot het 

einde. Toen we wonnen, huilde ik van geluk.”

Tijdens het biljarten kan Antoon alles van zich 

afzetten. Wat fijn is, vanwege zijn drukke 

baan. “Het geeft me rust en ontspanning. 

Bovendien speel ik in een leuk team. We 

inspireren elkaar, moedigen elkaar aan.”

Mooi om via een gezamenlijke hobby een 

band met elkaar op te bouwen.”  

AntoonRosa

XANDER Selena



SAMENGEVAT

Het Hoenderloo College heeft een sport-programma. 

Het Sport P.A.-programma van ‘Special Heroes’.

Het is voor leerlingen uit het speciaal onderwijs. 

Sport geeft zelfvertrouwen.

John (18) en Denny (15) doen mee.

Ze kunnen Professioneel Assistent worden. 

Ze leren een sport-activiteit organiseren.

En ze leren ook les-geven in sport. 

Ze krijgen theorie en praktijk les. 

Ze moeten goed kunnen plannen.

John en Denny krijgen na hun stage een certificaat.

Ook andere scholen van Pluryn doen mee.

Maar ook met andere ambities ben je welkom bij Sport P.A., het 

sportstimulerings project van Special Heroes voor jongeren van 15-19 

jaar in het speciaal onderwijs. “De nadruk van het programma ligt 

op het versterken van talent, participatie en het vergroten van 

zelfvertrouwen. Met als doel dat ze het geleerde kunnen overbrengen 

op anderen”, vertelt Edgar Koster, sportdocent bij het Hoenderloo 

College. “De vaardigheden die leerlingen zich tijdens de cursus eigen 

maken, komen van pas op school, binnen een sportclub en bij 

toekomstig werk. Maar ook bij hun behandeling.”

Praatje-Plaatje-Daadje
Het lesprogramma van de cursus ‘Ik ben 

P.A.’ duurt zestien weken. Tijdens de eerste 

acht weken starten de deelnemers hun 

Sport P.A.-uur met een korte theoretische 

instructie, om aansluitend het geleerde in 

de sportzaal in praktijk te brengen. In de 

lessen besteden de docenten onder meer 

aandacht aan lesvoor bereiding, lesopbouw, lesgeven, evalueren, 

omgang met de doel groep en presentatie. “We leren Praatje-Plaatje-

Daadje”, verduidelijkt Denny. “Eerst leg je iets gewoon uit. Als het 

nodig is dan verduidelijk je het met plaatjes. En daarna doe je het 

natuurlijk voor.” 

Tijd vergeten
De voorbeeldfunctie die Denny heeft als Sport P.A., laat hem gloeien 

van trots. Hij heeft geen ambities in de sportwereld, maar wil 

andere leerlingen wel graag laten zien welke deuren er opengaan 

als je het lesprogramma volgt. “Want”, zo legt hij uit: “Door hieraan 

mee te doen, komen ook andere dingen bij mij tot bloei.” Ook John 

is enorm enthousiast over de nieuwe kans die het Hoenderloo College 

hem biedt. “Het geven van sportlessen vind ik sowieso hartstikke 

leuk. Ik hoop te leren hoe ik minder enthousiaste leerlingen kan 

motiveren om aan sport te doen. Later wil ik als sportdocent mijn 

leerlingen namelijk meegeven dat sport leuk is voor iedereen”, 

vertelt hij. Alleen het plannen van de lessen vindt John soms nog 

lastig. “Dan zit ik zelf zo in het spel, dat ik in mijn enthousiasme 

de tijd vergeet”, bekent hij. Maar ook aan dat aspect wordt tijdens 

het eerste deel van het Sport P.A.-curriculum gewerkt.

Praktijkstage
Na de eerste acht cursusweken op school en het behalen van de 

eindopdracht, volgt er een praktijkstage. Die kan zowel intern, als 

bij een buitenschoolse sportorganisatie plaats vinden. De Sport P.A.’s 

ondersteunen tijdens deze periode sportlessen/trainingen en 

verzorgen ook zelfstandig een aantal lesonderdelen. Na de praktijk-

stage ontvangen de deelnemers een certificaat, wat het behaalde 

resultaat nog eens dubbel onderstreept. “Voor sommige jongeren is 

dit de eerste echte succeservaring uit hun 

schoolcarrière”, weet sportdocent Edgar. 

“En dat is zó belangrijk. Het Sport P.A.- 

programma kan dus de ultieme motivatie  

zijn om (weer) naar school te gaan.”

Verschillende scholen van Pluryn doen mee 

met het door de Rabobank Foundation gefinancierde Sport 

P.A.- programma van Special Heroes. Het Hoenderloo College en Kristallis 

zijn inmiddels gestart. Na de zomervakantie volgen ook de Tarcisius-

school en het Vierbeek College, op het terrein van Jan Pieter Heije.

Een sportieve activiteit organiseren en begeleiden. Dat kunnen jongeren nadat ze het 

Sport P.A.-programma  (Professional Assistant) hebben gevolgd. Het Hoenderloo College 

is er dit voorjaar mee begonnen. John (18) en Denny (15) zijn supertrots dat ze mogen 

meedoen. Het liefst dragen ze het officiële tenue dat erbij hoort elke dag. “Ik vind het 

vrij logisch dat ik hiervoor geselecteerd ben”, meent John. “Mijn inzet bij gym is altijd 

groot. En ik wil later sport docent worden, dus Sport P.A. past echt bij mij.” 

SPORT P.A.’S IN OPLEIDING

TROTS DAT IK NIET 
LANGER LANGS  
DE ZIJLIJN STA!

“
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Nog even en De Winckelsteegh in Nijmegen 

is een prachtig dierenverblijf met een 

omliggende weide rijker. Een plek waar 

bewoners onder meer geiten, konijntjes, 

pluimvee en hangbuikzwijntjes kunnen 

bekijken, knuffelen en aaien. De verzorging 

van de dieren en het onderhoud van de 

hokken levert een aantal mensen boven-

dien een leuke en zinvolle dagbesteding op. 

Het beheer van de dierenweide is in handen 

van Stichting CAP, die ook voor de naast-

gelegen manege De Winckelsteegh zorgt.  

De weide ligt tegenover dagbestedings-

centrum De Jol en vlakbij lunchcafé Meneer 

Vos. Niet ver van de ingang dus. “Niet alleen 

cliënten, maar ook bezoek van buitenaf is 

van harte welkom! De dierenweide wordt 

een ont moetingsplek, die met name ook  

in de weekeinden en buiten kantooruren 

leven in de brouwerij brengt bij De Winckel-

steegh”, verwacht Anneke Berendijk van 

Stichting CAP.

DIERENVERBLIJF BRENGT  
LEVEN IN DE BROUWERIJ

De stap van onbetaald naar betaald werk is 

voor veel mensen met een arbeidsbeperking 

net iets te groot. BZZY Healthy Fastmeals 

met vestigingen in Nijmegen en Arnhem 

fungeerde lange tijd als ideaal tussenstation. 

In oktober 2016 moest eigenaar Jeroen 

Verheven noodgedwongen de deuren 

sluiten, na het overlijden van zijn vrouw, 

kort na de geboorte van hun kindje. Dankzij 

een samenwerking met Stichting Pluryn 

Maatschappelijke Ondernemingen is BZZY 

sinds begin dit jaar weer volop in bedrijf. 

BZZY verzorgt gezonde Hollandse avond-

maaltijden, die het bedrijf binnen drie 

kwartier thuisbezorgt. Klanten kunnen 

maaltijden ook afhalen. Er is werk voor 

maaltijdvoorbereiders en ‘showcookers’, 

die de maaltijden in de zaak bereiden.  

Ook maaltijdbezorgers kunnen werkervaring 

opdoen, op de scooter, segway of e-bike 

van BZZY. 

www.bzzy.nl 

HET IS WEER LEKKER  
DRUK BIJ BZZY

LIVING LAB 
TEST NU 
OOK IN 
BEEKBERGEN
Nieuwe eHealth-technologieën 

dienen zich aan, maar hoe 

bruikbaar zijn ze voor  

de zorg die Pluryn verleent? 

Dat test het onlangs geopende 

Living Lab in Beekbergen. Het 

is de tweede vestiging, naast 

het Living Lab in Nijmegen.

Een groep enthousiaste 

bewoners van de locatie Het 

Hietveld, verenigd in de 

Denktank, buigt zich over  

de nieuwe apps en gadgets. 

Ze testen volgens een vast 

format en schrijven er daarna 

een advies over voor de 

afdeling eHealth. Ook beheert 

de Denktank (samen met de 

Denktank in Nijmegen) een 

eigen Facebook-pagina 

(www.facebook.com/

livinglabpluryn), waarop alle 

recensies over de apps en 

gadgets te vinden zijn. 

Het streven is om op korte 

termijn bij nog meer locaties 

van Pluryn een Living Lab te 

openen.

Moderne website
klaar voor mobiele gebruiker

Weinig verandert zo snel als internet 
technologie. Benaderden vijf jaar 
geleden de meeste bezoekers een 
website nog via een desktop 
 computer of laptop, tegenwoordig 
doet 50% dat met een smartphone 
of tablet. Een percentage dat alleen 
maar zal groeien. Websites die zich 
niet aanpassen, maken zich hiermee 
onbenaderbaar voor de mobiele 
gebruiker. De oplossing? Steeds 
meer bedrijven en organisaties 
zorgen dat hun website ‘responsive’ 
is: de weergave van een pagina  
past zich hierbij aan het gebruikte 
apparaat aan. Sinds begin maart 2017 
is ook www.pluryn.nl responsive.

Mobiele apparaten stellen veel eisen aan  

de weergave van een website. Er zijn veel 

devices op de markt met uiteenlopende 

schermresoluties. Een responsive site kan 

hiermee omgaan en zorgt steeds voor een 

andere, leesbare weergave. Zelfs op je 

desktop of laptop biedt dit voordelen.  

Als je bijvoorbeeld het venster van een 

‘responsive’ webpagina kleiner of groter 

maakt, past de vormgeving zich aan. 

Design
Voordat de geheel vernieuwde website  

van Pluryn live ging, hebben verschillende 

panels de site getest. Voorop bij het 

ontwerp stond namelijk de ‘reis van de 

klant’, de manier waarop bezoekers via  

de website hun informatie willen vinden.  

De reacties waren zeer positief. Kortom, 

www.pluryn.nl is helemaal klaar voor de 

hedendaagse gebruiker.

Hoe word je de Sportiefste Zorgbegeleider van Gelderland? 

Vraag het aan de collega’s van Edwin Sommers, persoonlijk  

begeleider bij Kemnade. Zij droegen hem voor bij de Gelderse  

Sport Federatie en Uniek Sporten. Met als gevolg dat hij  

tijdens de Nationale Sportweek eind 2016 werd uitgeroepen  

tot ‘Actiefste Zorgbegeleider’.

“Hij fietst vaak naar het werk (30 kilometer) en stimuleert cliënten 

om ook de fiets te pakken of andere sporten te doen. Hij is erg 

inspirerend. Met name door het sporten zien we een afname in 

probleemgedrag. Edwin is ook altijd te porren voor verschillende 

sportevenementen van Pluryn, zoals bijvoorbeeld 'De Omloop van 

Pluryn'”, aldus collega’s van Edwin in hun nominatie.

SPORTIEFSTE 
ZORGBEGELEIDER 
WERKT BIJ 
PLURYN
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Jongeren die maandenlang trainen en uiteindelijk 
samen met hun fietsbuddy de Mont Ventoux 
beklimmen. Het is een fantastische manier om 
je vrije tijd te besteden. Maar laten we vooral 
niet het ‘hogere doel’ uit het oog verliezen, 
bepleit prof. dr. Xavier Moonen. Hij is begeleider 
en adviseur van het wetenschappelijk onder-
zoek naar de effecten van deelname aan 
Equipe Mont Ventoux op het gedrag en het 
leven van jongeren. 

Medio juni staan ze weer op de top van de 1911 meter 

hoge Mont Ventoux in Zuid-Frankrijk: 25 jongeren en 

volwassenen van verschillende locaties van Pluryn. 

Samen fietsen ze de beroemde berg op. Aan die prestatie 

gaat een maandenlange intensieve voorbereiding vooraf. 

Dat is nodig, want tot een half jaar daarvoor hadden de 

deelnemers nooit eerder op een racefiets gezeten. Hun 

wieleruitrusting krijgen ze in bruikleen. Een vrijwilliger 

(buddy) begeleidt hen tijdens de voorbereidingen én 

de beklimming.

Emotie op de top
Het idee om jongeren samen met een buddy de Mont 

Ventoux te laten beklimmen, komt van Hank van Geffen. 

Tijdens zijn deelname aan Alpe d’Huzes dacht hij: wat als 

we met kinderen een berg zouden beklimmen? Hank was 

in die tijd bestuursvoorzitter van Koraal Groep. “Ik zag de 

emotie op de top van de berg en dacht: wat zou dit met 

kinderen doen?”  

Na een gesprek met Cliff Hennen van Koraal Groep en 

enkele fietsvrienden was Equipe Mont Ventoux geboren. 

Het begon in 2012 met negentien jongeren van Koraal 

Groep. Inmiddels doen er jaarlijks honderden jongeren 

en buddy’s van verschillende zorginstellingen mee.   

“Het is groter geworden dan ik in eerste instantie in 

gedachten had”, bekent Hank, die jaarlijks als buddy 

met jongeren meefietst. Hij ziet dat het project veel 

succesfactoren kent. “Het is een ideale manier om 

burgers als buddy te betrekken bij de zorg. Zij genieten 

er ook van. Verder zien professionals dat jongeren tot 

meer in staat zijn dan ze soms denken. En dan zijn er 

natuurlijk de opbrengsten voor de jongere zelf, zoals 

meer zelfvertrouwen, groei van sociale vaardigheden 

en afnemend probleemgedrag.”

Hank vervolgt: “Als we die waardevolle componenten 

wetenschappelijk bewijzen, kunnen we deelname 

oormerken als behandeluren. Dan is Equipe Mont 

Ventoux declareerbaar via de zorgverzekeringswet.”

Op naar erkenning
Prof. dr. Xavier Moonen bevestigt het belang van 

wetenschappelijk onderzoek. Hij raakte na de eerste 

editie als beleidsadviseur van Koraal Groep bij Equipe 

Mont Ventoux betrokken. “Dit is meer dan fietsen.  

Er gebeurt gedurende het project van alles in het leven 

van de jongeren. Ze gaan door diepe dalen en komen  

er weer uit, relaties met ouders worden hersteld. En  

zo is er meer. Het is zonde om dat impliciet te laten. Dat 

moeten we beter documen teren en expliciet maken!”

“Het is een mooi project, maar de doorwerking is  

nog te weinig geborgd”, vindt de hoogleraar aan de 

Universi teit van Amsterdam. “Daarom doen we 

onderzoek. Natuurlijk is deelname ontspannend en 

breng je samen tijd door. Maar het hogere pedagogische 

doel is nu nog onvoldoende in behandelplannen 

opgenomen.” Doel van het onderzoek is opname  

van Equipe Mont Ventoux in de databank Effectieve 

Jeugdinterventies van het NJI. “Zodat Equipe Mont 

Ventoux niet alleen sportieve en maatschappelijke 

erkenning krijgt, maar ook wetenschappelijke.”

Drie meetmomenten
De provincie Limburg voelt zich betrokken bij Equipe 

Mont Ventoux en verleende onderzoekssubsidie.  

De afdeling Research & Development van Pluryn leidt 

het onderzoek. Senior-onderzoeker Evelien Poelen 

vertelt dat het onderzoek twee componenten heeft: 

“Om Equipe Mont Ventoux als interventie te laten 

erkennen, moeten we het tot in de puntjes beschrijven. 

Het concept van deze beschrijving en de theoretische 

onderbouwing zijn inmiddels klaar. In het tweede deel 

van het onderzoek willen we een eerste indicatie 

krijgen van de effectiviteit. Dat gebeurt via een 

onderzoek onder 53 jongeren in de leeftijd tot 23 jaar 

met een licht verstandelijke beperking, die dit jaar voor 

het eerst meedoen aan Equipe Mont Ventoux. Kernpun-

ten uit de interventie gaan we meten met vragenlijsten 

voor jongeren, ouders en begeleiders.  

Dat doen we voorafgaand aan de beklimming, kort  

na de beklimming en drie maanden erna.” 

Een speciaal ontwikkelde app speelt een belangrijke rol 

in het onderzoeksprogramma. Jongeren leggen in de 

app doelen voor hun deelname vast en evalueren deze 

geregeld. Ook kunnen ze via de app vragen beantwoorden, 

gericht op hun zelfvertrouwen. “We hopen zo te zien dat 

het zelfvertrouwen toeneemt en het project uitstraling 

heeft op hun dagelijks leven. Daarnaast levert de app 

informatie op over gereden trainingskilometers. 

Jongeren kunnen zich er bovendien mee aanmelden voor 

trainingen en onderling met het team communiceren.” 

Het onderzoek wordt naar verwachting in december 

van dit jaar afgerond.

EQUIPE MONT VENTOUX

WETENSCHAPPELIJKE

ERKENNING

SAMENGEVAT

In juni fietsen jongeren naar de top van de berg  

Mont Ventoux. 

De Mont Ventoux ligt in Zuid-Frankrijk. 

De berg is 1911 meter hoog. 

25 Jongeren van Pluryn doen mee aan de tocht. 

Maandenlange voorbereiding is nodig. 

Een ‘buddy’ traint de jongeren. 

Hij doet ook mee met de klim.

Hank van Geffen bedacht deze klim. 

Er wordt ook onderzoek gedaan. 

Wat is het effect op jongeren? 

Het fietsen is voor de jongeren erg goed. 

De jongeren voelen zich zekerder. 

Ze vertonen minder problemen.

OP WEG NAAR  
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Sterk in je werk? In balans zijn? Regie nemen? Met een keur 

aan gratis workshops, cursussen en trainingen nodigt Pluryn 

werknemers uit om zich persoonlijk (verder) te ontwikkelen 

en er een gezonde leefstijl op na te houden. Dit vanuit de 

gedachte dat investeren in jezelf het meeste rendement voor 

je eigen leven én cliënten oplevert. Het hele aanbod valt onder 

het programma 'Fysiek en mentaal fit'. Vier medewerkers 

vertellen over hun deelname.

FANTASTISCH DAT PLURYN  
DEZE CURSUS AANBIEDT
Stoppen met roken is voor veel mensen een hele 

opgave. Niet voor niets krijgen deelnemers van de 

intensieve 6 uur durende cursus via ‘Fysiek en 

mentaal fit’ vervolgens een jaar om op herhaling te 

gaan. “Mijn tijd zit er wat dat betreft op”, vertelt 

Jeroen Spanjers, MDFT-therapeut bij De Hoenderloo 

Groep. Hoewel hij vierkant achter de methode staat, 

is hij toch weer begonnen met roken. De verleiding 

was te groot.

De cursus volgt de Allen Carr-methode, legt Jeroen 

uit. “De nadruk ligt niet zozeer op de negatieve 

effecten van roken. Dat weet iedereen donders goed.  

Het gaat om de mindset. Je leert doorzien dat 

de voor delen die je aan roken toeschrijft - ont-

spanning, troost, gezelligheid - misvattingen 

zijn die je kunt doorbreken.”

Ook al heeft de cursus bij Jeroen op langere 

termijn niet het gewenste resultaat gehad, 

toch is hij uitermate enthousiast. “Van alle 

stopmethodes heeft dit de meeste kans van 

slagen. Fantastisch dat Pluryn dit aanbiedt! 

Stoppen wil ik sowieso. Binnenkort onderneem 

ik een nieuwe poging met de lessen die ik 

tijdens de workshop heb geleerd.”

IK VOEL MEER RUIMTE OM 
MEE TE GAAN IN BEHOEFTES

Annemieke Mc Que heeft de afgelopen jaren heel 

bewust haar carrière gepland. In plaats van alle 

veranderingen in de zorg passief af te wachten, pakt(e) 

ze de regie. “Ik heb de opleiding Management in Zorg 

en Dienstverlening gedaan, vaardigheden getraind en 

diverse projecten opgepakt. Daarnaast ben ik fitter, 

fysiek en mentaal.” Annemieke is heel stellig: “De 

workshop mindfulness hielp me op de route naar mijn 

huidige functie: clusterleider bij De Winckelsteegh.”

Annemieke volgde eerder al de yoga-cursus. “Daar sliep 

ik goed van.” Mindfulness komt haar meer van pas in 

het werk. “De workshop was heel praktisch en bevatte 

goede tips. Ik merk dat ik nu bewuster de tijd neem en 

beleef. Ik ga met meer aandacht in op vragen en voel  

de ruimte mee te gaan in behoeftes, van cliënten en 

collega’s.” Concreet is ook het advies af en toe een 

mini-pauze in te lassen. “Al is het vijf seconden waarin  

je even op je ademhaling let, het heeft effect. Zo nu en 

dan even stilstaan in plaats van doorhollen komt de 

kwaliteit van je werk ten goede.”

OP DE FIETS MAG IK, AL HET MOETEN IS WEG
Nu de dagen lengen, is de kans groot dat je Alfons Scholten en zijn fietskameraden tegenkomt 

op de Holterberg. De begeleider van De Beele heeft de zomertijd afgewacht om kilometers te 

maken op de elektrische fiets die hij via het fietsplan heeft aangeschaft. “In ons clubje van vier 

heeft iedereen door medische oorzaken een reden om te fietsen. Op vrije dagen of na een 

vroege dienst toeren we in de prachtige omgeving van de Sallandse Heuvelrug. Door bossen, 

langs weilanden, over de hei; het werkt rustgevend en het is gezellig. Ik zeg altijd: ‘je 

mag, al het moeten is weg’. Een heerlijk gevoel.”

Op de fiets naar De Beele op wat zijn collega’s gekscherend ‘de brommer’ noemen, is 

voor Alfons net iets te ver. Toch voelt hij het effect van regelmatig fietsen in z’n werk. 

“Ik voel meer ontspanning en dat zorgt voor een frisse blik. Daarnaast ben ik 

fitter, omdat ik gewicht verlies, al mag dat nog wel iets harder gaan!”

PLURYN HELPT ME BIJ 
HET STREVEN NAAR EEN 
GEZONDE LEVENSSTIJL
Gedragswetenschapper Rachel Mulder behoorde 

begin dit jaar tot de medewerkers die zich 

aanmeldden voor de health check. Toerend 

langs diverse Pluryn-locaties hield de bus 

waarin de medische check-up werd uitgevoerd 

ook halt bij Het Hietveld, Rachels ‘standplaats’. 

“Van tevoren wist ik wat er op het programma 

stond, een meting van basisfeiten: bloeddruk, 

gewicht, BMI, vetpercentage en cholesterol. 

Vooral naar die laatste waarde was ik benieuwd, 

omdat ik daar geen idee van had.” 

Alles bleek goed. Rachel stapte opgelucht de 

bus uit, al was ze niet verbaasd over de uitslag. 

“Ik leef bewust en streef naar een gezonde 

levensstijl. Ik ervaar het als uitermate positief 

dat Pluryn daarbij helpt en verantwoordelijk-

heid toont, niet alleen met de health check, 

maar ook met de mogelijkheid om laag-

drempelig kennis te maken met bijvoorbeeld 

bedrijfssport en workshops yoga. ‘Fysiek en 

mentaal fit’ biedt volop kansen om aan je 

gezondheid te werken.”

Investeer in jezelf. Rendement gegarandeerd!

Rachel Mulder

Annemieke
Mc Que

Jeroen Spanjer

Alfons Scholten

SAMENGEVAT

Pluryn vindt gezond leven belangrijk.

Het is belangrijk dat medewerkers zich goed voelen.

Dat is goed voor de mensen zelf.

En ze kunnen dan beter voor cliënten zorgen.

Pluryn organiseert daarom cursussen en trainingen.

Bijvoorbeeld Yoga of Stoppen met roken.

Medewerkers kunnen gratis meedoen.

Vier medewerkers vertellen hun verhaal.

Ze zijn allemaal enthousiast.
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VAN STRESS WORD  
JE NIET GELUKKIG
Tijdens een avond van de gezamenlijke cliëntenraden van 

Pluryn ging het over de Plurynwaarden en het VN-verdrag voor 

rechten van mensen met een beperking. Een van de aanwezigen 

sprak over het recht op sport. Dat is één van de 50 artikelen van 

het VN-verdrag. Hij gaf overtuigend aan hoe belangrijk sport 

voor hem is. Loopt de spanning op of heeft hij onrust in zijn 

hoofd, dan is sport voor hem het beste antwoord. Liefst bij een 

sportclub. Maar de beschikbaarheid van voetbalveldje of - nog 

beter - een Cruyff Court zou ook al mooi zijn. 

Zelf tennis ik graag. Lekker fanatiek, want ik wil winnen. Een dag 

actief bezig zijn in de buitenlucht, voelt voor mij als vakantie. 

Hoewel het inspannend is, ben ik daarna energieker en fitter.  

Ik sta relaxter in mijn werk. Dat is voor mij in balans zijn. 

Door vrije tijd in te bouwen en dingen te doen die je leuk vindt, 

doorbreek je het normale ritme. Daar krijg je energie van. Dat geldt 

voor iedereen: voor cliënten en zeker ook voor medewerkers.  

Want ons werk is nooit klaar. Door altijd maar door te gaan, 

worden de prestaties niet beter. Door regelmatig even te 

ontspannen, kijk je anders tegen problemen aan. Daarom  

zijn momenten van rust, afstand en reflectie zo belangrijk. 

Die momenten moeten niet tot vakanties beperkt blijven. 

Ook in een gewone werkweek is het nodig om even afstand  

te nemen. In balans zijn, heeft dagelijks onderhoud nodig. 

Daarom faciliteert Pluryn daarin, met een groot aanbod van 

vrijetijdsactiviteiten voor cliënten. Maar ook met allerlei 

voorzieningen voor medewerkers: van fitness en een fietsen-

plan tot mindfulness. 

Je leeft maar één keer en van veel stress word je niet gelukkig. 

Daarom probeer ik een positieve flow te vinden, door een goede 

mix van spanning en ontspanning. We vinden het belangrijk dat 

medewerkers in balans zijn, dan staan ze meer ontspannen in 

hun werk. Cliënten hebben daar baat bij. Dat is de gedachte.

Monique Kavelaars

Raad van Bestuur

NOG VEEL 
OBSTAKELS TE 
OVERWINNEN 

Met je cluppie een puike wedstrijd op de mat leggen. ’s Avonds nog wat spieren 

kweken in de sportschool. Voor miljoenen Nederlanders is dat de gewoonste 

zaak van de wereld. Maar voor veel jongeren die niet thuis kunnen wonen, ligt 

dit anders. Verzoeken om bij een reguliere club een sport of vrijetijdsbesteding  

te beoefenen, stranden vaak. Begeleidster Nine legt uit waarom.

MEEDOEN IS NOG NIET ZO EENVOUDIG...

over het vervoer van en naar de club. Er zijn wel mogelijkheden om 

financiering van een lidmaatschap via een fonds aan te vragen, maar 

die middelen zijn beperkt. Zoals het nu is, kunnen met name cliënten 

met ouders die het kunnen betalen lid worden van een reguliere club. 

Dat voelt verkeerd.”

Pasjes voor de sportschool
Gelukkig zitten de medewerkers niet bij de pakken neer. Geldgebrek 

vraagt om creatieve oplossingen. Een voorbeeld: Jan Pieter Heije had 

twee pasjes voor de sportschool vlakbij de locatie in Doorwerth. Die 

mochten alle jongeren gebruiken: ze stonden niet op naam. ”Met die 

sportschool hadden we een goede band”, aldus Nine. ”Want niet alle 

sportscholen zien zo’n oplossing zitten: te weinig controle op 

jongeren die ’niet te vertrouwen’ zijn, zoals we weleens te horen 

krijgen. De sportschool in Doorwerth is inmiddels gesloten. We zullen 

onze creativiteit opnieuw moeten aanspreken.”

Maatjes gezocht
Een ander obstakel is de begeleiding. Nine: ”De stap naar een 

reguliere club is best spannend. Niet alleen voor de jongeren, maar 

ook voor de mensen van de club zelf. We werken wel eens met maatjes 

en dat pakt goed uit. Zo’n maatje gaat mee naar de training, bezoekt 

een wedstrijd en helpt zo bij het integreren. Het is een steun en 

toeverlaat voor onze cliënt, maar ook de coach van het team kan bij 

het maatje terecht met vragen of als er een probleem is. Helaas is er 

een groot tekort aan maatjes. Zonde, want hoe meer van onze 

jongeren hun draai vinden bij een reguliere club, hoe gemakkelijker 

het voor andere cliënten wordt. Goed voorbeeld doet immers volgen.”

Sport of een andere actieve vrijetijdsbesteding is 

goed voor je. Het is een mooie gelegenheid om even 

de alledaagse stress van je af te schudden, maar ook 

een sociaal gebeuren: gezellig met een paar anderen 

een balletje trappen. Bij Pluryn staan sport, spel en 

cultuur dan ook hoog in het vaandel. Extra krachtig 

wordt de vrijetijdsbesteding als deze buiten de deur 

plaatsvindt, dus buiten de afgeschermde omgeving 

van de terreinlocaties. 

Eigenwaarde
”Sporten bij een reguliere club doet wonderen voor de 

eigenwaarde van jongeren”, vertelt Nine, persoonlijk 

begeleider bij Pluryn in Oosterbeek. “Zij kunnen zo 

ervaren hoe het is om eens buiten het vaste kringetje 

te zijn. Natuurlijk kun je ook voetballen met andere 

jongeren van het terrein. Maar bij een reguliere club 

maak je echt deel uit van de maatschappij. Je bent 

dan een van de vele mensen die een ’normale’ club 

vormen. Dat gevoel is goud waard.”

Obstakels
Gezien het bovenstaande zou je verwachten dat veel 

jongeren die bij Pluryn wonen in clubverband sporten 

of een hobby beoefenen. Helaas is de praktijk 

weerbarstig: slechts 5% van de residentiële cliënten 

en slechts 11% van het totaal aantal cliënten is lid van 

een reguliere (sport)vereniging. ”Dat zijn lage cijfers”, 

beseft Nine. ”Er zijn dan ook verschillende obstakels. 

Allereerst het geld. Een lidmaatschap bij een sport-

vereniging is voor veel ouders van onze jongeren 

 simpelweg te duur. Waarbij we het niet eens hebben 

SAMENGEVAT

Sporten bij een club lijkt heel gewoon.

Maar niet voor mensen die bij Pluryn wonen.

Het is vaak moeilijk te organiseren.

Begeleidster Nine vertelt daarover.

Pluryn vindt sporten bij een club belangrijk.

Jongeren ontmoeten zo anderen.

Maar veel ouders vinden sporten te duur.

Ook is er te weinig begeleiding.

Vrijwilligers zijn welkom.

Pluryn zoekt naar extra geld.

Jongeren kunnen zo meer sporten.

Hopelijk komt er snel een oplossing.

EEN LID-
MAATSCHAP  

IS VOOR  
VEEL

OUDERS  
SIMPELWEG  

TE DUUR
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FITNESS VOOR JE BREIN

De Muse bestaat uit een hoofdband die je hersenactiviteit meet. Hij weet precies of je stress 

hebt of juist kalm bent. Meditatieoefeningen helpen je te ontspannen. Daardoor word je 

meer zelfbewust en kun je beter met problemen omgaan, waardoor je je minder zorgen 

gaat maken. De Denktank is enthousiast! Tot op de seconde nauwkeurig vertelt  

de Muse je hoe lang je kalm bent geweest. 

GEHEUGEN-
STEUNTJE
Het is belangrijk om voldoende te drinken 

op een dag. Vind je dat lastig? Dan helpt de 

Obli. Plaats een fles of karaf met iets te 

drinken in het apparaat. Zodra de ring 

oranje of rood gloeit, is het tijd om wat te 

nemen. Zet je de fles terug, dan kleurt de 

ring weer groen. Via een online portaal kan 

je omgeving meekijken of je wel voldoende 

vocht tot je neemt. 

WIE IS HET GEZONDST BEZIG?

Hoeveel stappen zet jij op een dag? En hoeveel calorieën heb je 

verbrand bij het sporten? Je meet het allemaal met de FitBit Surge, 

een soort digitaal horloge. De resultaten kun je vergelijken met je 

vrienden en familie. Wie is de beste? De leden van de Denktank 

vinden de FitBit een aanrader voor iedereen die gezond bezig wil 

zijn. Eén nadeel: de app is er alleen in het Engels. 

ONTSPANNEN 
MAAR!

WELTERUSTEN!
Lekker geslapen? De Sense weet het. De Sense houdt bij hoe je slaapt en analyseert de 

omgeving (temperatuur, luchtvochtigheid, lichtsterkte, bewegingen, plotselinge geluiden).

Zo kun je zien hoe lang je precies onder zeil bent en of je ’s nachts wakker wordt. 

De Sense heeft een wekker die je wakker maakt op een moment dat je licht slaapt. 

Dankzij de kalmerende geluiden die de Sense maakt, val je makkelijk in slaap.

BEAT IT!
 
Door Skip a Beat te spelen op je mobiele 

telefoon leer je je hartslag te beïnvloeden. 

Handig als je veel spanning ervaart. Je 

gebruikt je hart als controller. Zo kun je 

door verschillende levels heen. Speel je 

het spel regelmatig, dan leer je verande-

ringen in je hartslag te herkennen en er 

invloed op uit te oefenen. Dat kan je helpen 

als je regelmatig spanning ervaart en niet 

goed weet hoe je dit moet veranderen.

EEN APPLE  
IS GEZOND
Heb jij een iPhone? Ga dan eens op zoek 

naar de gezondheidsapp. Die heeft 

allerlei leuke dingen in zich. Hij telt 

bijvoorbeeld het aantal stappen dat je 

vandaag hebt gezet en weet ook of je 

trappen hebt gelopen! De Apple gezond-

heidsapp verzamelt daarnaast de gegevens 

van verschillende andere apps zoals: 

Lifesum, Runkeeper en Strava. Je vindt ze 

overzichtelijk terug in de categorieën: 

Activiteit, Voeding, Slaap en Mindfulness. 

Kun jij je een beetje ontspannen in je vrije tijd?  

Of blijft het maar malen in je hoofd? Speciaal 

voor Sterk! selecteerde de Denktank van het 

Living Lab zes gadgets en apps, die je helpen 

om tot rust te komen. 

De Denktank komt twee keer per week bijeen 

in het Living Lab in Nijmegen en een keer per 

week in Beekbergen. Binnenkort starten ook  

op andere plekken Denktanks. Iedereen met 

een lichamelijke en/of verstandelijke beperking 

kan meedoen. De leden testen apps en gadgets 

en kijken of mensen met een beperking er iets 

aan hebben. Desgewenst geven ze advies. Als 

ze ergens geen oplossing voor kunnen vinden, 

bedenken en bouwen ze die gewoon zelf.

De Denktank beheert ook de uitleenservice  

van het Living Lab. Medewerkers en cliënten 

kunnen hier apparaten lenen en uitproberen, 

alvorens ze besluiten tot aanschaf over te 

gaan. Ook de artikelen op deze pagina zijn te 

leen. Medewerkers en cliënten kunnen 

daarvoor mailen naar livinglab@pluryn.nl

DENKTANK HAALT  
TECHNOLOGIE IN HUIS
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Fietsen van de Noordkaap naar Doorn.  

3000 bikkelharde kilometers, af te leggen 

in de zomer van 2018. Echt iets om je 

tanden in te zetten, vonden de leden van 

het I CAN Wounded Warriors Cycling Team 

en tien jongeren van Pluryn. Maar het 

leveren van een sportieve prestatie is niet 

het enige doel. Er is meer!

Ton van den Oetelaar is voorzitter van het aan Wounded 

Warriors Nederland (WWNL) verbonden cyclingteam en 

initiatiefnemer van het project. Hij diende in 1993 als 

‘blauwhelm’ in Bosnië en kwam terug als een ander 

mens. Althans, dat vond zijn omgeving. Zelf had hij  

dat niet zo in de gaten. Tot 2007, toen liep hij vast. 

Muurvast. PTSS, zo luidde de diagnose. Tijdens therapie-

sessies kwam alles naar boven. Er volgden opnamen  

in een psychiatrische kliniek.

“Ik was vroeger heel sportief, fietste veel en kwam  

in de sportschool. Maar ik kon niets meer. Op een 

gegeven moment woog ik 130 kilo. Toen ik weer 

wat ruimte in mijn hoofd kreeg, ben ik over 

vroeger gaan nadenken. Ik wist niet veel meer 

van voor mijn uitzending. Ik herinnerde mij wel 

dat mijn vader veel fietste en zei: op de fiets kan 

ik janken. Toen heb ik weer een fiets gekocht en 

ben in beweging gekomen. Maar het viel niet mee om 

het vol te houden. Het ontbrak me aan doelen en 

motivatie.”

Je kan meer dan je denkt
Zijn eerste doel vond hij in het fietsen naar Sarajevo. 

“Mijn angst tegemoet. Misschien helpt het, dacht ik.”  

Hij vond via de internationale tak van Wounded Warriors  

15 medestanders, waaronder oud-militairen uit Canada 

en Duitsland. “Het hielp me inderdaad om beter met 

mijn klachten en spanning om te gaan.”

Een project met jongeren was het volgende idee dat in 

hem opkwam. Ton werkte vroeger in jeugdgevangenis 

De Hunnerberg in Nijmegen. Hij zag er veel getraumati-

seerde jongeren, met dezelfde klachten als veteranen 

met PTSS. “Wat goed is voor mij, is misschien ook wel 

goed voor jongeren”, bedacht hij. Tijdens een tocht met 

zijn cyclingteam lanceerde hij het idee om jongeren te 

laten ervaren dat ze tot meer in staat zijn dan ze 

denken. Hij kreeg veel bijval. 

Jongeren zeiden gelijk ‘ja’
Het contact met Pluryn kwam tot stand via fietsmaatje 

Jeffrey, die op een van de woongroepen werkt. Dorien 

Meilink van de afdeling Vrije Tijd van Plurynlocatie 

Werkenrode Jeugd pakte de organisatie op. Tijdens een 

eerste kennismaking met behandelaars en clusterleiders 

was er meteen een klik. Sindsdien worden er serieuze 

plannen gesmeed. Eén oproep was voldoende om 

jongeren te werven. Bij het project zijn ook behandelaars 

betrokken. Deelname en het daaraan gekoppelde 

persoonlijke doel worden opgenomen in het behandel-

plan van de jongeren.

Ton: “We gaan met maximaal zestig mensen: tien 

jongeren en vijftig leden van de fietsclub. Onder hen 

twee mensen die als begeleider bij Pluryn werken.  

We doen het samen, zodat het voor iedereen een 

positieve ervaring oplevert.”

Betrokkenheid vergroten
De zomer van 2018 lijkt nog ver weg. Maar er is veel  

te doen. Het programma bevat de komende periode 

meerdere teambuildingsactiviteiten. Daarnaast moeten 

de deelnemers natuurlijk trainen. Een fiets en kleding 

krijgen de jongeren in bruikleen. Verder moeten ze geld 

inzamelen. Daarvoor worden plannen gemaakt. Dat 

bevordert de betrokkenheid en het verantwoordelijk-

heidsgevoel van de jongeren.” 

De fietstocht zelf zal tien dagen duren. Het cycling team 

en de jongeren leggen de ongeveer 3.000 kilometer in 

estafettevorm af. Op 28 juni 2018 arriveert de groep in 

Doorn. “Iedereen heeft dan naar vermogen een steentje 

bij gedragen aan de tocht.” 

Chronische vermoeidheid
Dat laatste zal zeker ook gelden voor Alissa (20).  

Zij woont bij Pluryn. “Ik wilde al langer iets sportiefs 

doen, maar zocht een doel. Dit leek me vet”, vertelt ze.

Alissa liep als gevolg van een hersentumor een niet-

aangeboren hersenletsel op. Chronische vermoeidheid  

is een van de gevolgen waarmee ze kampt. “In het 

ziekenhuis zeiden ze: als je lichaam beter in conditie is, 

gaat het mentaal ook beter met je. Dus daar ga ik aan 

werken. Mooi is dat ik dat niet alleen hoef te doen,  

maar in teamverband.” 

Een idee om geld in te zamelen heeft ze ook al.  

“Ik werk in een trimsalon. Ik ga nagels lakken van 

vrouwen die moeten wachten als hun hond wordt 

gewassen. Ik heb al een hele voorraad nagellakjes.”

SAMENGEVAT

10 Jongeren van Pluryn gaan fietsen. 

De tocht gaat van de Noordkaap naar Doorn. 

Ze fietsen met veteranen van Wounded Warriors. 

Ton van den Oetelaar is veteraan.

Hij heeft een trauma opgelopen. 

Hij werkte ook in een jeugd-gevangenis. 

Hij zag daar veel jongeren met dezelfde klachten. 

Hij kreeg het idee voor de fietstocht.

Jongeren en veteranen kunnen elkaar steunen. 

De fietstocht is 3000 kilometer lang. 

De fietsers zijn 10 dagen onderweg. 

De aankomst is op 28 juni 2018. 

De jongeren trainen al. 

Een van de deelnemers is Alissa (20). 

Zij is erg snel moe. 

Ze blijft fit dankzij fietsen.

     “WE DOEN
    HET SAMEN”
bikkelharde fietskilometers van de Noordkaap naar Doorn

3.000
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De Plurynwaaier is vernieuwd!
De Plurynwaaier is vernieuwd! Dit handige 

naslagwerk geeft direct inzicht in alle 

diensten van Pluryn op het gebied van 

gehandicaptenzorg en jeugdzorg. De 

Plurynwaaier is bestemd voor iedereen die 

zich bezighoudt met het regelen van zorg. 

Denk aan beleidsmakers, sociale wijkteams, 

huisartsen en andere zorgprofessionals.  

De vernieuwde waaier bevat de meest 

actuele informatie over behandeling, 

wonen, werken, leren en vrije tijd bij Pluryn 

en geeft heldere antwoorden op complexe 

zorgvragen van jongeren en volwassenen. 

Kijk voor meer informatie over de Pluryn-

waaier of het aanvragen van één of meerdere 

exemplaren op: www.pluryn.nl/plurynwaaier

De vreugde was groot, nadat duidelijk was 

geworden dat Team B van De Blokhut Pluryn 

de Nederlandse titel voor VG-Biljarters in de 

wacht had gesleept. Met een enorme beker 

onder de arm reisden de biljarttalenten na 

twee intensieve dagen terug naar Groesbeek.

De Blokhut is een biljartvereniging voor 

mensen met een verstandelijke beperking. 

Bijna alle leden krijgen ambulante onder-

steuning van Pluryn. Met twee teams van 

vier spelers was De Blokhut begin februari 

vertegenwoordigd op de finaleronde van 

het NK. In de prachtige entourage van hotel 

Zuiderduin in Egmond aan Zee was de 

 spanning voelbaar, al was er tussendoor 

ook tijd voor een feestje. 

Nadat de 10 finalisten onderling 180 partijen 

hadden gespeeld, volgde de prijsuitreiking. 

De complimenten gingen uiteraard naar 

iedereen, maar vooral naar het kwartet 

Blokhut-biljarters!

‘Wie ben je en welke hulpvraag heb je?’  

Die vragen staan bij iedere cliënt die naar 

Pluryn komt centraal. Voor de beantwoording 

ervan vormen de nieuwe cliëntprogramma’s 

een prima hulpmiddel. Door hun vaak 

complexe hulpvragen, zijn cliënten gebaat 

bij intensieve behandeling en begeleiding. 

Tegelijkertijd wil Pluryn dat ze meedoen, 

zelf de regie voeren over hun leven. Die 

combinatie vraagt om een goede aansturing. 

De cliëntprogramma’s scheppen duidelijke 

kaders en vormen een handreiking bij het 

maken van maatwerkoplossingen.

In zeven verschillende programma’s staan 

de doelgroepen beschreven, evenals het 

pedagogisch klimaat dat daarbij geboden 

wordt. Het pedagogisch klimaat omvat de 

basishouding en uitgangspunten die 

professionals hanteren. Te lezen is verder 

wat Pluryn per doelgroep als basis inzet aan 

begeleiding/ondersteuning, behandeling 

en/of verzorging op het gebied van wonen 

(ambulant, dagbehandeling, residentieel), 

CLIËNTPROGRAMMA’S  
ZORGEN VOOR MAATWERK

Het magazine Sterk! is een 

uitgave van Pluryn
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Redactie

Afdeling Communicatie Pluryn

redactie@pluryn.nl

Copyright © 2017 Pluryn

Verspreiding: controlled circulation

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  

Klik daarvoor op het winkel-

wagentje van het magazine  

dat u wilt ontvangen.  

De magazines vindt u onder  

Over Pluryn > Folders & films > 

Magazines.

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 toe-

gestuurd. 

leren, werken en vrije tijd. Vervolgens is  

er de mogelijkheid van diagnostiek en zijn 

er specifieke modules waarop een beroep 

gedaan kan worden. Bijvoorbeeld om 

zelf redzamer te worden of om nieuwe 

vaardigheden te leren. Denk aan vaktherapie, 

middelengebruik of agressie- en gedrags-

regulatie. Ook die modules staan in het 

programma. Wanneer zet je ze in, welke 

deskundigen zijn ervoor nodig en voor hoeveel 

uur? Het zijn allemaal bouwstenen, die samen 

een persoonlijk cliëntprogramma vormen.

De cliëntprogramma’s zijn voortdurend aan 

verandering en vooral verbetering onderhevig. 

De hoofden behandeling van Pluryn zijn 

verantwoordelijk voor de inhoud. Zij zijn 

‘programma-eigenaar’ en hebben hun taken 

verdeeld. Ieder heeft een eigen expertise-

gebied. Zij blijven op de hoogte van nieuwe 

ontwikkelingen op hun expertisegebied en 

zorgen er zo voor dat Pluryn altijd van de 

meest actuele behandelmethodes gebruik-

maakt. 

NIEUW KENNISPLATFORM 
EVB+ VOORZIET IN BEHOEFTE
Tijdens een bijeenkomst op maandag 3 april 

bij Pluryn locatie De Winckelsteegh zag het 

landelijk Kennisplatform EVB+ het licht. 

EVB+ staat voor mensen met een (zeer) 

ernstig verstandelijke beperking en moeilijk 

verstaanbaar gedrag. De afkorting SGEVG 

wordt ook gebruikt. Aan de basis van het 

platform staan tien zorgorganisaties met 

een gedeelde behoefte aan ontmoeten, 

delen, casuïstiek, thema’s en vakgroepen. 

Onderwerpen zijn diagnostiek/behandeling, 

vrijheid en veiligheid, zelfverwondend 

gedrag, seksualiteit, het netwerk van de 

cliënt, invulling van vrije tijd, competenties 

van medewerkers, aantrekken van mede-

werkers en huisvesting/bouw.

De oprichters hebben zich tot doel gesteld 

de kwaliteit van leven van de doelgroep te 

verbeteren.

BILJARTERS DE BLOKHUT WINNEN BOKAAL
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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 en behandelt mensen bij het 
vergroten van kansen op een zo volwaardig en zelfstandig mogelijke plek in de samenleving. Dit doen we met ruim 3.950 
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
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