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BENADERING
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MET ROB DE JONG, 

VOORZITTER 
RAAD VAN 
BESTUUR

Pluryn wil zijn zware zorg meer en meer ambulantiseren, 
ofwel thuis en naar de wijk brengen. De terreinvoor
zieningen blijven bestaan, voor als het echt niet anders 
kan. Maar Rob de Jong verwacht dat de capaciteit hier
van aanmerkelijk zal verminderen. Als voorbeeld noemt 
hij Intermetzo, waar de klinische capaciteit nu al zo’n 
35% kleiner is dan voor de transitie van de jeugdzorg op  
1 januari 2015. Een verdere krimp acht hij vooralsnog 
niet haalbaar. 

Waarom zet Pluryn in op ambulantisering?
Waarom zouden we 24 uur per dag zorg verlenen aan cliënten, als 

het mogelijk ook anders kan? Bijvoorbeeld bij mensen thuis, met 

hulp van technologie. Dus door een combinatie van online zorg 

(eHealth) en de kracht van persoonlijke begeleiding en behandeling 

op maat. 

Wat maakt het moeilijk?
Er is onvoldoende sturing op de transitie. Weliswaar zijn veel 

aanbieders en gemeentes van goede wil, het ontbreekt aan een 

landelijk instrumentarium om een geleidelijke overgang mogelijk  

te maken. De transformatie is té afhankelijk van goedwillende 

individuele gemeentes en individuele aanbieders met hun lokale 

innovatiekracht. Je ziet dat het bij grotere gemeentes wat beter te 

organiseren is. 

Wat zou je willen?
We zouden graag meerjarenafspraken maken over een verantwoorde 

krimp en het opbouwen en doorontwikkelen van ambulante 

producten. We zien bijvoorbeeld bij ziekenhuizen en verzekeraars 

dat het wel kan. 

Hoe nu verder?
We zetten onverminderd in op zorg thuis en in de wijk. Ondertussen 

merken we dat de druk op de voordeur hoog blijft. De krimp gaat 

nu voor de ambulantisering uit. Dat is een risico. Gemeentes 

verwachten een verantwoorde ambulantisering, maar we moeten 

ook de ruimte vinden om de organisatie om te bouwen. Samen met 

de landelijke brancheorganisaties proberen we hierop iets meer 

landelijke regie te ontwikkelen. 

Dat klinkt als een forse uitdaging
Dat is het zeker. We werken aan nieuwe producten en diensten.  

Dat is spannend, want we bereiden medewerkers voor op een 

toekomst waarvan we niet precies weten hoe deze eruit komt te zien. 

We weten alleen dat behandeling meer individueel, lokaal en in één 

integraal traject leidend zal zijn. Maar we zijn er wel enthousiast 

over en hebben er vertrouwen in. Dat is onze bestuurlijke uitdaging. 

SAMENGEVAT

Mensen krijgen steeds vaker zorg thuis.

Ook als de problemen groot zijn.

Rob de Jong is voorzitter van Pluryn.

Hij vindt ook dat mensen thuis moeten wonen.

Pluryn gaat meer zorg aan huis geven.

Er komen minder mensen bij Pluryn wonen.

De terreinen blijven wel bestaan.

Voor als thuis wonen echt niet lukt.



Complexe problemen
Roy Otten is vooral bezorgd over de gevolgen van de traditionele 

gestandaardiseerde aanpak voor de jongeren zelf. “Zie het als een 

jas die te groot is of juist te krap zit”. Vooral in de aanpak van 

complexe problemen, zoals een licht verstandelijke beperking in 

combinatie met gedragsproblemen en verslaving, is het cruciaal om 

te kiezen voor maatwerk. Wanneer je bijvoorbeeld niet voldoende 

kijkt naar de competenties van iemand, of onvoldoende rekening 

houdt met iemands persoonlijkheid bij het invullen van een 

behandelprogramma, dan ga je voorbij aan individuele verschillen 

die van invloed kunnen zijn op de effectiviteit van een behandeling. 

Hierdoor kan het zijn dat iemand niet de behandeling krijgt  

die eigenlijk het beste past bij deze persoon op dat moment.

Gepersonaliseerde zorg is volgens Roy Otten de enig juiste aanpak.  

Het is de sleutel tot efficiënte en effectieve ondersteuning.  

Daarvoor is het ook belangrijk dat de lijnen binnen de zorgketen, 

bijvoorbeeld tussen school, zorginstelling en de betrokken  

professionals, heel kort zijn. Dat verbetert namelijk de informatie- 

uitwisseling, waardoor heel gerichte ondersteuning mogelijk  

is en cliënten sneller de zorg ontvangen die ze nodig hebben.

Roy Otten besluit: “In de komende jaren gaan we bij Pluryn 

 gepersonaliseerde meet- en zorgmethoden verder uitwerken  

en integreren in de huidige praktijk. Zodat we uiteindelijk tot  

een nog beter passend zorgaanbod komen.”

“In de zorg denken we nog te vaak in een gestandaardiseerde 

aanpak, uitgaande van de aanname dat cliënten in veel opzichten 

hetzelfde zijn. Zo zijn behandelingen geprotocolleerd met weinig 

ruimte voor maatwerk.” Aan het woord is Roy Otten, hoofd Research 

& Development bij Pluryn en als hoogleraar verbonden aan de 

Radboud Universiteit. Hij houdt zich onder meer bezig met onder-

zoek naar de effecten van zorg en de ontwikkeling van nieuwe 

behandelmethoden. 

Hij vervolgt: “Ook bij het bepalen van de effectiviteit van behandel-

trajecten en het volgen van cliënten maken we nog altijd gebruik  

van gestandaardiseerde methodieken, waarbij gemiddelde scores 

berekend worden over grote groepen cliënten. Maar er bestaat niet 

zoiets als de ‘gemiddelde cliënt’. Dit zegt dan ook weinig over de 

individuele cliënt, terwijl daar juist behoefte aan is.”

Gepersonaliseerde zorg
In plaats van een gestandaardiseerde aanpak pleit Roy Otten voor 

gepersonaliseerde zorg. Daarbij is het individu - en dus niet de 

groep - het uitgangspunt voor de ondersteuning en behandeling. 

“Maatwerk en vraaggericht werken, zijn begrippen die in de zorg 

veelvuldig worden gebruikt. Maar als je kritisch kijkt, komt echt 

gepersonaliseerde zorg nog onvoldoende van de grond. Het denken 

in een standaard aanpak zit ingebakken in onze sector. Dat geldt 

ook voor het monitoren van de zorg, zoals ‘Routine Outcome 

Monitoring’. Zorgorganisaties werken daarin met vragenlijsten die 

voor iedereen hetzelfde zijn en die geen rekening houden met het 

doel van het monitoren of met individuele behoeften die je mee 

zou kunnen nemen. Op basis daarvan richt men de zorg in. Dat is 

jammer en daar moeten we van af, want het is niet effectief. Het 

sluit ook niet aan op de wensen en behoeften van de cliënt en 

behandelaar. Enkele gestandaardiseerde vragenlijsten kunnen de 

kaders vormen, maar de rest zou eigenlijk bepaald moeten worden 

op basis van gesprekken met de cliënt en de behandelaar.”

Patrick is 19 jaar oud en verslaafd aan alcohol. Hij 
drinkt om negatieve gevoelens en angsten uit de weg 
te gaan. Job is 20, heeft gedragsproblemen en kampt 
eveneens met overmatig alcoholgebruik. Hij begon op 
jonge leeftijd met drinken, uit nieuwsgierigheid en  
een grote drang naar spanning en nieuwe ervaringen. 
Dit ging van kwaad tot erger. Patrick en Job zijn totaal 
verschillende jongens, maar toch krijgen beiden een 
behandeling volgens hetzelfde protocol. Het protocol 
lijkt beter aan te slaan bij Job dan bij Patrick. Gevolg is 
een veel langer behandeltraject voor Patrick, met de 
nodige frustraties. 

' Gepersonaliseerde zorg 
voorkomt verergering  
van problemen en verkort 
behandelduur.' 
Roy Otten

BESTAAT
NIET

SAMENGEVAT

Ieder mens is anders.

Toch krijgen jongeren dezelfde behandeling.

Dat zorgt vaak voor problemen.

De behandeling duurt daardoor langer.

Roy Otten vindt dat het anders kan.

Roy is hoofd onderzoeker.

Maatwerk is belangrijk, zegt hij.

Het karakter van een jongere is belangrijk.

School en zorg moeten goed samen-werken.

Dan krijgt iedereen passende hulp.
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HENK EN DENNIS OP BEZOEK  
BIJ HUN YOUTUBE-HELD  
DYLAN HAEGENS

Flauwe grappen
“Ik heb al verschillende instellingen gezien, zowel 

gesloten, besloten als open. Ik heb ook veel met  

de politie van doen gehad”, steekt Dennis van wal. 

Steeds vaker gaat het goed met hem, soms valt hij 

weer terug. Zijn PPD-NOS en suikerziekte maken  

het hem niet gemakkelijk. Maar hij heeft duidelijke 

doelen: “Terug naar mijn moeder in Hoofddorp. Op 

school volg ik de richting Detailhandel en ik werk bij 

Albert Heijn. Verder wil ik het liefst vloggen en editen. 

En lol maken met mijn kleine zusje.”

“Ik heb de video ‘10 manieren om uit de klas te 

worden gestuurd’ gezien”, vertelt hij Dylan lachend. 

“Ik heb ook een keer een pizza besteld in de klas. 

Toen werd ik er inderdaad uitgestuurd.”

Ook Henk woont al een tijd niet meer thuis. Er is veel 

gebeurd in zijn verleden, waardoor hij PTSS opliep. 

“Ik ben vaak weggelopen en heb mensen bedreigd. 

Daar heb ik spijt van. Ik heb veel dingen aan mijn 

hoofd”, verklaart hij. Henk wil graag een goede 

rapper, dj én vlogger worden. “Maar het liefst vlogger. 

Die video ‘de 10 beste tosti’s’… Daar krijg ik echt 

honger van, man.”

Aanleiding voor Dylan om meer te vertellen over zijn 

werk als YouTuber. “Op YouTube heb je verschillende 

genres, waaronder vloggen. Ik ben videomaker. Met 

het team maken we 4 tot 6 video’s per week voor 

verschillende kanalen: Dylan Haegens, Team Dylan 

Haegens en ook Marit tussen de mannen. Marit 

bedenkt de scripts, Rick en ik werken ze uit en 

verwerken er nog wat flauwe grappen in. Lisanne 

regelt locaties, kostuums, pruiken en zo.”

Bekendheid gebruiken
Henk en Dennis luisteren geboeid, ook als Dylan  

over de stichting Durf te vragen vertelt. “Marit had 

anorexia, ze is opgenomen geweest en heeft weer 

geleerd te eten. Zelf had ik een tijd last van angsten. 

Ik was in bepaalde situaties zo bang, dat ik ervan 

moest overgeven. Ik durfde op een gegeven moment 

nergens meer naar toe!”

Eind 2017 zijn Marit en Dylan de stichting Durf te 

vragen gestart. “We merkten dat er veel jongeren  

zijn met psychische problemen. Ik heb 1,3 miljoen 

volgers. Mijn bekendheid kan ik positief inzetten  

om mensen te helpen. Natuurlijk kan ik niet iedereen 

persoonlijk helpen. Maar we kunnen wel helpen om 

psychische problemen onder de aandacht te brengen. 

Als je een gebroken been hebt, snappen mensen dat. 

Heb je angsten, dan is dat moeilijk uit te leggen. We zijn 

met mooie projecten bezig. Het is tof om te doen.”

Blijven vernieuwen
Terug naar YouTube. Dennis en Henk 

vergapen zich aan de enorme playbutton 

die Dylan vanuit YouTube in Amerika 

kreeg opgestuurd, toen hij de 1 miljoen 

volgers bereikte. Een mijlpaal. “Hoe krijg 

je zoveel abonnees?”, vraagt Dennis. 

Dylan: “We zijn 10 jaar bezig en werken 

er hard voor. Elke zondag moet er om  

9 uur een video online staan. Zo goed 

en origineel mogelijk en met 

humor. Het groeide daarna 

vanzelf. Maar je moet blijven uploaden, 

vernieuwen en creatief blijven. Anders 

wordt het saai.” Dylan voegt er snel aan 

toe: “Doe het niet omdat je denkt rijk te 

kunnen worden. Dat word je in Neder-

land niet zo vlug met YouTube. Je moet 

het vooral leuk vinden.” Henk en Dennis 

wisselen nog wat kennis uit met Dylan 

over het maken van films. Hoe kun je 

het beste knippen in films? En hoe zorg 

je ervoor dat je gevonden wordt? Dan is 

het tijd om afscheid te nemen. Maar niet voordat 

beide jongens een originele Dylan Haegens pet 

krijgen, handtekeningen zijn uitgewisseld en er 

uitgebreid tijd is genomen voor een fotosessie. “Dit 

was echt vet”, verzucht Henk als hij de deur achter 

zich dichttrekt.

Ze waren door het dolle heen. Henk en 
Dennis ontmoetten hun absolute YouTube-
held Dylan Haegens. “Ik kan maar niet 
geloven dat ik hier ben!”

Henk (14) en Dennis (17) wonen bij Jan Pieter Heije,  

de locatie van Pluryn in Oosterbeek. Ze zijn beginnend 

vlogger en hebben hun eigen YouTube-kanaal. Niet gek 

dus dat ze de hele weg van Oosterbeek naar Venray 

vastleggen met hun mobiel. In Noord-Limburg gaan  

ze Dylan Haegens ontmoeten! Het YouTube-kanaal van 

Dylan heeft meer dan 1,2 miljoen abonnees. Zijn fans 

zien elke zondagochtend een nieuwe video online 

verschijnen. Vooral de Top 10 video’s zijn populair:  

de 10 beste tosti’s of 10 manieren om ziek thuis te 

blijven bijvoorbeeld. Henk en Dennis hebben ze 

allemaal gezien. In de studio van Dylan ziet het tweetal 

hoe de films door een heel team worden gemaakt. 

Daarnaast zijn Dylan en zijn vriendin Marit oprichters 

van de stichting Durf te vragen, die jongeren helpt bij 

het herkennen en erkennen van psychische problemen. 

Genoeg om over te praten dus!

Uploaden,
vernieuwen en 
creatief blijven

SAMENGEVAT

Dylan Haegens is bekend van YouTube.

Henk en Dennis gingen bij hem op bezoek.

Zij willen graag vlogger worden.

Dylan kon goede tips geven.

De filmpjes moeten grappig zijn.

En ze moeten steeds nieuwe dingen bedenken.

Dylan Haegens heeft ook een stichting.

Zijn vriendin Marit helpt mee.

De stichting is voor jongeren met problemen.

Henk en Dennis wonen bij Jan Pieter Heije.

Ze konden met Dylan over hun problemen praten. 
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Op 18 juni staan tien jongeren van Pluryn uit 

de regio Nijmegen in het Noorse Tromsø aan 

de start van de Wounded Warriors Life Ride 

2018. Samen met zo’n vijftig psychisch  

en/of lichamelijk gewonde veteranen van 

het I CAN Wounded Warriors Cycling Team 

fietsen zij in estafette vorm van de Noord-

kaap naar Doorn. Een tocht van niet minder 

dan 3.000 kilometer! Belangrijke doel is het 

vergroten van het zelfvertrouwen en het 

gevoel van eigenwaarde, waarbij jongeren 

en veteranen elkaar ondersteunen. 

Tijdens de tien dagen durende fietstocht 

doorkruist het team vijf verschillende landen. 

Het team krijgt morele ondersteuning van 

topwielrenster Marianne Vos. Op 27 juni 

wacht hen in Doorn een warme ontvangst.

3.000 KILOMETER FIETSEN VAN 
DE NOORDKAAP NAAR DOORN

Met de opening van de maatschappelijke 

onderneming Statie heeft station Apeldoorn 

voor het eerst sinds lange tijd weer de 

beschikking over een horecavoorziening.  

De voormalige koninklijke wachtkamer in 

het historische stationsgebouw is omgetoverd 

tot een sfeervolle plek, waar je onder het 

genot van een kop koffie even kunt 

wachten op de trein, informatie kunt 

krijgen, een flexplek kunt vinden en ook 

nog heerlijk kunt eten. Op de bovenetage 

zijn bovendien twee vergaderkamers 

ingericht: de Koningin Wilhelmina Kamer en 

de Prinses Margriet Kamer, vernoemd naar 

de twee meest recente bewoners van paleis 

Het Loo. Statie is elke dag geopend voor 

ontbijt, lunch en een warme maaltijd, maar 

ook voor een drankje en een snelle hap. 

Een plek ‘to go’ en ‘to slow’ dus! 

www.statie.nl

Wachten is genieten in STATIE

Pluryn bracht op 1 februari het boek ‘Online 

marketing in de zorg’ uit. Het is het tweede 

deel uit de serie Power tot the People. “Bij 

digitale marketing gaat het niet om promotie, 

views, clicks en likes, maar bovenal om 

markt- en klantgerichtheid en klantbeleving”, 

zegt Marian Draaisma, Marketing Director 

Pluryn. “De komst van internet, sociale 

media, mobiele telefoons en apps heeft  

de Nederlandse gezondheidszorg flink 

opgeschud. De digitale zorgconsument is 

‘ HET DRAAIT OM 
KLANTGERICHTHEID.'

REA COLLEGE 
NU OOK IN 
ARNHEM
De vraag vanuit de regio Arnhem, 

Liemers, Achterhoek en Ede naar 

beroeps opleidingen op maat is 

zo groot, dat REA College een 

nieuwe locatie opende in 

Arnhem. REA College onder-

steunt (jonge) mensen met een 

grotere achterstand tot de 

arbeidsmarkt met beroepsoplei-

dingen op maat en het vinden 

en behouden van passend werk. 

In een kantoorgebouw aan de 

Velperweg 27 verzorgt REA 

College de opleidingen ICT, 

Zakelijke Dienstverlening en 

Media Design.

-De deelnemers volgen een dag 

in de week gezamenlijke vakken 

als Empowerment, Werknemers-

vaardigheden, Loopbaan, Leren 

en Burgerschap, Nederlands en 

Rekenen. De andere dagen 

werken ze aan hun eigen 

programma. Daarnaast verzorgt 

REA College in Arnhem de 

Talenten expeditie en TOPklas. 

www.reacollege.nl

De Polikliniek Gelderland van Intermetzo is 

vanaf de Houtwal in  Zutphen verhuisd naar 

verschillende locaties in de regio. En daarmee 

dus beter bereikbaar geworden voor cliënten.

Voor kinderen en jongeren die bij Intermetzo 

wonen, richtte de Polikliniek in het voormalige 

hoofdkantoor aan de Mettrayweg 25 in Eefde 

nieuwe behandel- en spreekkamers in. In 

Zutphen trok de Polikliniek in bij collega-

instelling Dimence Groep, Dreef 6e (4e etage). 

In Oosterbeek bevindt de Polikliniek zich  

nu op het terrein van Pluryn-locatie Jan 

Pieter Heije.

De Poliklinieken van Intermetzo bieden 

GGZ-diagnostiek en -behandeling aan 

kinderen en jongeren (én hun ouders of 

verzorgers) die op meerdere leefgebieden 

vastlopen in hun ontwikkeling. De Polikliniek 

in Zutphen heeft zich gespecialiseerd in 

behandeling op het gebied van complex-

trauma en hechting.

POLIKLINIEKEN DICHTER BIJ DE CLIËNT 

niet meer weg te denken en heeft nog 

steviger de touwtjes in handen.” Het boek 

beschrijft hoe zorgorganisatie Pluryn inspeelt 

op de opkomst van de digitale zorgconsument. 

Het staat boordevol praktische inzichten, 

praktijkvoorbeelden, trends en tips. 

Draaisma: “Het tot stand komen van zo’n 

boek is een interessant proces. Samen met 

het online team Robert Peters en Jos van de 

Gruiter en marketing adviseur Sjors van 

Leeuwen zijn we aan de gang gegaan. We 

zijn trots op het resultaat. We praten over 

de kansen van digitale zorg, eHealth en 

personalized healthcare om aan te geven 

dat de gezondheidszorg voor grote verande-

ringen staat. Cocreatie en open innovatie 

zijn de toverwoorden van vandaag.”

←  Marian Draaisma wordt tijdens de  

boek presentatie geïnterviewd door  

Marco Buurman van het Multimedia-

team van Pluryn.
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ZOEKTOCHT MET RESULTATEN

Een opname van een jongere in één van onze behandelvoorzieningen, is lang niet 

altijd de beste oplossing. Daarvan ben ik overtuigd. Natuurlijk, soms is de situatie zo 

nijpend, dat een opname echt het enige middel is om verder te komen. Maar ook in 

zo’n geval zien we een opname als een tijdelijke fase binnen een traject. 

Het is de kunst om voor iedere individuele jongere de best passende oplossing te 

vinden. Vaak bevindt die zich in de thuissituatie. Met behulp van intensieve behande-

ling of begeleiding op maat en technologie kunnen we thuis veel bereiken. We hebben 

daarvoor in de basis een groot aantal methoden beschikbaar, zoals Gezinsfact, 

Fact-LVB, Gezins begeleiding, MST, MDFT en JIM (www.jimwerkt.nl). Het is mooi om te 

zien dat we in staat zijn daarmee opnames te voorkomen. We kunnen onze expertise 

op dit gebied nog verder ontwikkelen. De ambitie is om per regio te kijken hoe we 

iedereen met complexe zorgvragen zo goed mogelijk kunnen helpen. 

Onlangs was ik met een ambulant begeleider bij een gezin met een zoon die problemen 

heeft. De spanningen liepen soms hoog op. Zo gooide hij al eens een tv door het raam. 

Door systemisch te werken, dus door familie bij de behandeling te betrekken, heeft zij het 

gezin weer nieuwe perspectieven gegeven. De vader is naar werk begeleid. De jongen 

kreeg een baantje bij een bevriende middenstander in het dorp. Er is sprake van een soort 

meester-gezelverhouding, waardoor de jongen er een nieuwe vertrouwenspersoon 

bijkreeg. Ook aan de financiële problemen wordt gewerkt.

Dit voorbeeld geeft meteen aan dat vragen niet altijd professioneel en met zware zorg 

beantwoord hoeven worden. Door goed naar de echte vraag van de jongere te kijken, 

is veel mogelijk. In feite gaat het erom alles uit de kast te halen om jongeren weer op 

weg te helpen naar geluk. Opleiding en werk, maar zeker ook huisvesting en relaties, 

zijn daarbij onmisbaar. Want dit hele palet is nodig om tot een zo gelukkig en zelfstandig 

mogelijk leven te komen.

Lukt het thuis echt niet, dan is een tijdelijke opname onvermijdelijk. En dan doen we 

het ook gelijk goed. Op maat, zo thuis mogelijk en zo kleinschalig mogelijk. Als het 

nodig is, nemen we eveneens (een deel van) het gezin op. Slaat de behandeling aan, 

dan kijken we meteen weer hoe het gezin straks in de thuissituatie verder kan gaan. 

Monique Kavelaars

Raad van Bestuur

Sinds begin 2018 organiseert de coöperatie Rondom 
Wijchen alle zorg en welzijn in de gemeente Wijchen. 
Vier zorginstellingen (waaronder Pluryn) en twee 
welzijns organisaties staan aan de basis van de 
coöperatie, die het totale budget voor WMO en Jeugd 
van de gemeente Wijchen beheert. Het is een unieke 
constructie, waarin zorg en welzijn nauw samenwerken. 
Nieuwe partners kunnen aansluiten. Daarnaast werkt 
de coöperatie met een lange lijst van leveranciers.

Het nu volgende fictieve verhaal van Theo is illustratief voor hoe 

de coöperatie Rondom Wijchen kan werken. Theo is al vele jaren 

als vrijwilliger actief bij de voetbal club. Een paar keer in de week 

is hij er te vinden en onderhoudt hij samen met een vast groepje 

mannen de accommodatie. De anderen merken wel dat hij wat 

minder mobiel en vergeetachtiger wordt. Maar dat is geen 

probleem. Ze trekken hem er wel bij. Tot Theo plotseling verstek 

laat gaan. Toenemende dementie speelt hem parten. Voorheen 

had hij nu een indicatie voor Dagbesteding gekregen, aan de 

andere kant van het dorp. Maar daar wordt hij niet gelukkiger 

van. De voetbalclub is zijn lust en zijn leven. 

Effectiever en efficiënter 
De coöperatie is met de bestaande zorg in 

Wijchen gestart. Het sociaal wijkteam Wijchen 

fungeert als voordeur voor de coöperatie Rondom 

Wijchen. Hier komen vragen binnen. “Nieuwe 

vragen pakken we gezamenlijk binnen de 

coöperatie op. We kijken welke organisatie het 

meest capabel is om de vraag te beantwoorden. 

Daarnaast kan elke leverancier lid worden.  

De coöperatie kan dus groeien.”

Doel is effectiever en efficiënter welzijn en zorg 

te organiseren. “Wat kunnen we in de infrastruc-

tuur van de gemeente verbeteren, zodat zoveel 

mogelijk burgers gewoon mee kunnen doen? 

Soms met een steuntje in de rug, soms met 

aanvullende zorg. Dat is de uitdaging”, zegt Henk 

van den Broek tot slot. “Eens in het kwartaal 

halen we het net op. Resultaat is hopelijk dat er 

minder zware zorg geleverd hoeft te worden en 

dat we onze deskundigheid anders kunnen gaan 

inzetten. Dat is nou de transformatie!”

Inzetten op preventie
“In het geval van Theo gaan we met de voetbalclub in gesprek 

om te zien wat er nodig is om hem goed te laten functioneren. 

Het regelen van vervoer blijkt voldoende. Theo kan voorlopig 

gewoon actief blijven op zijn club. Hij blij, de club blij en de 

gemeente blij, want er wordt een duur zorgtraject vermeden”, 

geeft Henk van den Broek als voorbeeld. Hij is directeur 

Dienstverlening bij Pluryn en als voorzitter verbonden aan de 

coöperatie. “De bedoeling van de coöperatie is onze aanwezig-

heid aan de voorkant te versterken, in plaats van aan de 

achterkant te wachten tot mensen intensieve zorg nodig 

hebben. Scholen bijvoorbeeld zien vaak al vroeg of jongeren  

of gezinnen in de problemen raken. Er zijn daarom voor de 

scholen twee medewerkers van Pluryn en Entrea beschikbaar 

om meteen die zorg in te kunnen zetten die nodig is.”

Medewerkers anders inzetten
Een ander voorbeeld: het sociaal wijkteam Wijchen krijgt 

vanouds veel vragen over echtscheidingen. Rondom Wijchen 

organiseert nu inloopmiddagen om informatie geven. Henk:  

“De signalen komen van clubs, scholen, kinderopvang, 

ouderenverenigingen en vrijwilligerswerk. Met de ervaringen 

vanuit zorg en welzijn weten wij wat we aan de voorkant 

moeten doen, om te voorkomen dat mensen aan de achterkant 

terechtkomen. Het betekent ook dat we mensen breder 

inzetten. Zo krijgt het sociaal wijkteam versterking van mensen 

uit de zorg om de toegenomen vraag aan de voorkant te kunnen 

beantwoorden. Langzaamaan slechten we de schotten tussen 

welzijn en zorg, preventie en geïndiceerde zorg.”

COÖPERATIE RONDOM WIJCHEN

VAN DE TRANSFORMATIE

SAMENGEVAT

De gemeente Wijchen doet iets nieuws.

Organisaties voor zorg en welzijn werken samen.

Zij hebben een coöperatie opgericht.

De coöperatie regelt WMO en Jeugdzorg.

Er is veel aandacht voor preventie.

Zware zorg is daardoor minder nodig.

Mensen doen mee in de samen-leving.

Soms met een klein beetje hulp.

Soms is er extra zorg nodig.
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Ruim drie weken voor de officiële opening was de nieuwe voor-

ziening al vol. De Bijenkorf heeft plaats voor 22 jongeren in twee 

leefgroepen, met ieder zeven studio’s en een crisisplaats. Verder 

zijn er zes appartementen voor jongeren die niet goed in een  

groep kunnen wonen. Er is 24 uur per dag begeleiding aanwezig.  

Als daginvulling gaan de jongeren werken of leren. Daar is een  

apart team voor aangesteld.

De 20-jarige Wesley uit Maastricht is een van de jongeren. Hij laat 

graag zijn nieuwe onderkomen zien. Bij binnenkomst komen we 

meteen bij een van de rustruimten, een prikkelarme kamer met  

een hoog raam en donkergele muren. Heel 

rustgevend. Als een jongere hier probeert 

tot rust te komen, gaat de deur in principe 

niet op slot. “Soms vind ik het moeilijk  

om nee te horen en dan word ik weleens 

boos”, vertelt Wesley. “In deze ruimte kan ik weer rustig worden. 

Vaak ga ik de stippen tellen op de vloer of ik huil even. Daarna gaat 

het wel weer.”

Van De Waag naar De Bijenkorf
Wesley is geen onbekende bij Werkenrode Jeugd. Eerder verbleef  

hij bij De Waag, de voorziening voor jongeren van 12 tot 16-18 jaar. 

Op achttienjarige leeftijd ging hij naar Maastricht. Daar ging het mis 

en hij kwam in de crisisopvang terecht. Hij zat veel op zijn kamer. 

Clusterleider Marco Seelen: “Daarvan zeiden we meteen: dat gaan 

we anders doen. Wesley gaat werken.” Wesley zag het wel zitten, 

terug naar Groesbeek. “Af en toe ben ik nog boos, maar ze zijn 

hier niet bang voor me. En nee is nee. Dat vind ik niet fijn,  

maar het is wel goed voor me.”

De Bijenkorf is bedoeld voor jongeren van 16 tot 25 jaar met  

een matige verstandelijke beperking en gedragsproblemen. 

Marco: “Wij bieden ze een veilig leefklimaat. Onvoorwaardelijke 

ondersteuning. Als een jongere zich misdraagt, stellen we 

grenzen en daarna zijn we er weer voor hem of haar.”  

’s Nachts gaan bij een aantal jongeren de slaapkamers  

op slot en hebben geen internet op hun kamer.  

“De jongeren kennen de maatregelen, vaak hebben 

ze al een hele geschiedenis.”

Schema met taken
In de gang hangt een schema van taken en een overzicht van de 

aanwezige begeleiders. Vaste taken zijn onder meer koken en de 

vaatwasser uitruimen. Wesley heeft al drie dagen achter elkaar 

gekookt. “Ik houd van koken. Vaak ruil ik van taak zodat ik kan 

koken”, vertelt hij. Buiten op het terras laat hij de trampoline zien. 

“Nu mag ik vijftien minuten alleen het terrein op. Dat wordt steeds 

meer. Uiteindelijk mag ik alleen het terrein af.”

De vraag naar plekken als De Waag is groot en de doorstroming 

stokt. De Bijenkorf moet daar wat aan doen. Vanuit De Waag zijn 

zeven jongeren meteen doorgestroomd. 

Binnen twee maanden waren alle plekken 

bezet. De jongeren komen uit het hele 

land, van Amsterdam en Groningen tot 

Maastricht. “Voor deze doelgroep zijn niet 

veel voorzieningen in Nederland, waardoor jongeren ver van hun 

familie afwonen, vertelt Marco. “Het zou goed zijn als er meer van 

deze voorzieningen komen, elders in het land. Dan kunnen de 

jongeren dichter bij huis blijven.”

Als het goed gaat, kunnen de jongeren naar een minder zware 

voorziening, eventueel in de volwassenen zorg. “Het liefst blijf ik  

zo lang mogelijk in Groesbeek”, zegt Wesley. “Ik voel me hier veilig 

en leer nee accepteren. Misschien kan ik hier uiteindelijk terecht in 

een bejaardentehuis”, grapt hij tegen Marco. “Eerst ga ik aan mezelf 

werken en aan mijn vrije tijd. Ik wil gaan trainen om volgend jaar  

de Mont Ventoux op te fietsen.”

‘Het liefst blijf ik zo lang 
mogelijk in Groesbeek.’

Als jongeren met een IQ tussen 40 en 60 en ernstige gedragsproblemen 18 jaar worden, vallen ze vaak tussen wal en 

schip. Met de opening van De Bijenkorf bij Werkenrode Jeugd in Groesbeek heeft Pluryn een unieke vervolgvoor ziening 

voor deze jongeren. Bewoner Wesley (20) geeft een rondleiding.

DE BIJENKORF: 

UNIEKE 
VERVOLGVOORZIENING  
VOOR JONGEREN MET  
LAAG IQ EN ERNSTIGE  
GEDRAGSPROBLEMEN

SAMENGEVAT

De Bijenkorf staat in Groesbeek.

In het huis wonen jongeren van 16 tot 25 jaar.

Zij hebben een laag IQ en gedragsproblemen.

De jongeren konden vroeger bijna nergens 

terecht.

Bij De Bijenkorf is 24 uur per dag begeleiding.

Jongeren gaan naar school of dag-besteding.

Wesley woont in De Bijenkorf.

Hij voelt zich er veilig.

Hij krijgt steeds meer vrijheid.

Iedereen in huis heeft een taak.

Wesley houdt erg van koken.
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Het Digital Health Center is officieel van start gegaan, nu Monique 

Kavelaars, bestuurder Pluryn en Radboud Quik, bestuurder Koraal 

de statuten hebben ondertekend. Doel van de samenwerking 

tussen beide zorgorganisaties is het opschalen van innovaties in  

de zorg voor mensen met een complexe zorgvraag. Dit vanuit de 

ambitie om de zorg beter, gezonder en goedkoper te maken. 

Het Digital Health Center wil cliënten in de gehandicaptenzorg en 

jeugdzorg maximaal laten profiteren van technologische innovatie 

(eHealth). 

De nieuwe stichting brengt zorginstellingen, onderwijsinstellingen, 

cliënten, kennisinstituten, bedrijven en startups samen in een (inter-)

nationaal netwerk. Met als missie het meer en sneller invoeren van 

toepasbare innovaties op het gebied van zelfregie en zelfredzaam-

heid voor de cliënt. Het Digital Health Center houdt zich bezig met het 

vergroten van marktkennis, productontwikkeling, testen en valideren 

van innovaties en dataverwerking. Diverse zorginstellingen hebben 

zich inmiddels aangesloten of toonden interesse.

www.digitalhealthcenter.nl 

DIGITAL HEALTH CENTER 

SAMENWERKEN 
AAN EHEALTH

Er is de afgelopen jaren hard aan gewerkt en de beloning kwam dit 

voorjaar. De drie locaties van VSO Kristallis in Nijmegen ontvingen 

allemaal het basisarrangement van de Inspectie van Onderwijs.  

Het op orde hebben van de kwaliteit is een eerste stap in de wens 

om het onderwijs van Kristallis meer te verbinden met ketenpartners  

in de regio Nijmegen, op de gebieden van onderwijs, werk, wonen, 

vrije tijd en zorg. “We streven naar verbindend onderwijs en zoeken 

daarvoor in toenemende mate de samenwerking met andere 

organisaties en bedrijven”, aldus directeur Hans Eisink.

VSO Kristallis heeft vestigingen aan de Hatertseweg in Nijmegen 

(H400), aan de Scherpenkampweg (Park Neerbosch) en op het 

terrein van RJJI Hunnerberg (Hunnerbergcollege).

BASISARRANGEMENT VOOR 
ALLE LOCATIES KRISTALLIS

Het wordt 
drukker  
op de top!

Equipe Mont Ventoux groeit. Voor het eerst 

gaat dit jaar ook een groep jongeren van 

Intermetzo de uitdaging aan. Zij staan   

half juni samen met jongeren en (jong)

volwassenen van Pluryn aan de voet van  

de beroemde berg in Zuid-Frankrijk. De 

voorbereidingen voor de beklimming zijn 

inmiddels in volle gang. Samen met hun 

fietsbuddy maken de deelnemers momenteel 

heel wat trainingskilometers. Met als 

generale repetitie deelname aan de 

 Koninginnerit in Zuid-Limburg. 

De leden van Equipe Mont Ventoux hebben 

nooit eerder op een racefiets gezeten. Een 

professionele wielrenfiets en wieleroutfit 

krijgen zij in bruikleen. De beklimming 

betekent voor hen vooral een overwinning 

op zichzelf. De jongeren doen een positieve 

ervaring op, die hun zelfvertrouwen versterkt.

www.pluryn.nl/samennaardetop 

TWEE GENERATIES AANPAK 

Wanneer er bij kinderen sprake is van gedragsproblemen en delinquentie, richt de behandeling zich 

in eerste instantie vaak op het versterken van de opvoedvaardigheden van ouders. Dat is over het 

algemeen ook voldoende. Maar als de gedragsproblemen heel ernstig zijn en zeker als de ouders 

zelf ook problemen hebben, dan wordt het anders. Dan kunnen we de cirkel alleen doorbreken als 

we óók oog hebben voor de ouder als volwassen mens, met zijn eigen behoeften en problemen. 

We moeten ouders dus niet alleen aanspreken op hun ouderrol, maar de hele mens zien.

Vaak zijn zorgaanbieders zich terdege bewust van het belang van een gezonde gezinssituatie 

en leefomgeving. Toch handelen ze hier niet naar. Ze gaan bijvoorbeeld voorbij aan schulden-

problematiek, psychische problematiek en werkloosheid van ouders. Niet met opzet, maar 

omdat het er door alle schotten in de zorg niet gemakkelijker op is geworden. En ook omdat 

het best lastig is om gevoel te houden voor zowel het kind als voor ouders. Dat noemen we 

ook wel dubbele partijdigheid.

Gevolg is dat een effectieve aanpak van probleemgedrag uitblijft bij kinderen uit gezinnen  

waar meer aan de hand is. Daardoor wordt onnodig vaak tot uithuisplaatsing overgegaan.  

Als vervolgens tijdens de uithuisplaatsing te weinig behandeling en begeleiding wordt geboden 

aan de overige gezinsleden, dan creëren we al helemaal geen duurzame oplossing in de tijd. 

Kortom, er is een evenwichtige aanpak van de problemen van het kind én van de ouder(s) nodig.  

Bij Pluryn streven we om die reden naar de ‘twee generaties aanpak’. Die moet de standaard 

worden, om de effectiviteit van de zorg een flinke stimulans te geven. We doen inmiddels op 

verschillende plekken al mooie ervaringen op: bij de traumapoli in Den Haag bijvoorbeeld geeft 

een professional wekelijks behandeling aan volwassenen. Daarnaast krijgen kinderen van 

vaders die bij De Waag in behandeling zijn voor huiselijk geweld, behandeling in de traumapoli. 

Bij De Praktijk worden ouders behandeld van kinderen die bij ons in zorg zijn. Bij SNAP  

(Stop Nu Ander Plan), een behandeling voor kinderen met ernstige gedragsproblemen, wordt ook 

relatietherapie en traumabehandeling aan ouders gegeven. Het zijn maar een paar voorbeelden. 

We hebben samen met onze partners in de zorg en het arbeids- en sociale domein alle kansen  

om deze aanpak verder uit te bouwen. Het maakt een soepelere overgang van residentiële naar 

ambulante zorg mogelijk. Bovendien kan het miljoenen aan zorgkosten besparen. 

Lieke van Domburgh 

Directeur Kwaliteit van Zorg & Innovatie

Senior onderzoeker afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie VUmc
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PAK DE REGIE OVER  
JE EIGEN TOEKOMST
Het maken van een Toekomstplan biedt cliënten de 

kans om de regie over hun toekomst zelf in handen te 

nemen. Een Toekomstplan helpt dromen en ideeën 

waar te maken. Samen met getrainde gespreksleiders 

gaan de deelnemers op zoek naar antwoorden op de 

vraag of ze iets in hun leven willen veranderen: meer 

vrienden, anders wonen, werk zoeken? Ook mensen 

uit het netwerk van de cliënt kunnen meedenken.

Het plan wordt met stiften op grote vellen papier 

uitgetekend. Het bevat alle ingrediënten voor een 

haalbare en positieve toekomst. Met het Toekomst

plan op zak kiest de maker zelf hoe hij verder wil: 

uitvoeren met de mensen die hij meegenomen heeft? 

Of is er nog wat extra hulp van de begeleiding nodig? 

Toekomstplan zorgt ervoor dat alle concrete en 

haalbare stappen kunnen worden gezet.

‘ ER WORDT NU ECHT 
NAAR ONS GELUISTERD,  
DAT WAS PRECIES  
HET PLAN.’

Een doordeweekse avond in Groesbeek. Terwijl Peter boven op zijn 

kamer tv kijkt, zitten zijn huisgenoten Marco van Rijsingen en 

Marco Buurman beneden aan de keukentafel om te praten over  

hun Toekomstplan. “Een paar jaar terug hebben we een eerste plan 

opgesteld met bewoners van een ander huis in de straat”, vertelt 

Marco van Rijsingen. “Hierin stonden afspraken over onder meer 

samenwerking, voeding en zelf dingen oplossen. Op een gegeven 

moment wilden we als huis nieuwe stappen zetten, dus is samen 

met teamleider Jelle, Marlijn en begeleiders Tine, Richard en Denise 

een ander plan gemaakt, speciaal voor ons.” 

Spraakfunctie
In dat plan zijn nieuwe doelen gesteld, vooral op het gebied van 

begeleiding. Marco van Rijsingen: “We wilden graag dat de begeleiding 

beter naar ons ging luisteren. Vroeger gebeurde veel zonder overleg. 

Het werd gewoon gedaan en dan niet altijd zoals wij wilden. Nu 

bespreken we bijvoorbeeld met de begeleiders hoe en door wie we 

de vaatwasser laten repareren. Of wanneer de nieuwe vloer wordt 

gelegd.” Marco Buurman: “Op ons verzoek is een spraakfunctie 

 geïnstalleerd op het digibord dat we tijdens huisvergaderingen 

gebruiken. Leuk, een digibord, maar Marco kan nauwelijks lezen  

en schrijven. Soms zat hij er voor spek en bonen bij.” Marco van 

Rijsingen: “Ik snapte de onderwerpen wel, maar ze bleven niet 

hangen. Door de spraakfunctie op het bord volg ik alles veel beter.” 

Vertrouwen
Duidelijk is dat het afgelopen jaar belangrijke stappen zijn gezet op 

het gebied van communicatie en de omgang met elkaar. Marco van 

Rijsingen: “In het verleden kregen we soms wel acht keer per dag 

een begeleider op bezoek. Daar sprak geen vertrouwen uit. Verder 

gebeurde het regelmatig dat ik in de achtertuin aan het werk was 

en er opeens iemand voor mijn neus stond. Dan dacht ik: ik woon 

hier, dit is mijn huis. Bel even aan alsjeblieft. Dat soort dingen 

gebeuren niet meer.”

Overnemen
Mooie van het plan is ook dat de drie huisgenoten dichter bij elkaar 

zijn gekomen en beter weten wat ze aan elkaar hebben, merkt Marco 

Buurman. “Daarstraks begreep Peter iets niet. Ik heb hem rustig 

uitgelegd hoe ik het heb ervaren. Daar was hij heel blij mee. Door de 

goede afspraken die we hebben gemaakt, hoeft de leiding niet alles 

over te nemen.” Marco van Rijsingen: “Naar mijn idee worden we 

behandeld als normale personen. De begeleiders zien ons voor vol 

aan, laten ons in onze waarde. Dat is prettig.”

Agendapuntje
Marco, Marco en Peter hopen ook bewoners in andere huizen 

enthousiast te krijgen voor het maken van een gezamenlijk 

Toekomstplan. Marco van Rijsingen: “We willen laten zien dat je 

echt iets kunt bereiken, als je maar wilt. En dat begeleiders open 

staan om mee te werken.”

Intussen werkt het plan zo goed in de praktijk dat de drie huis-

genoten zonder kunnen. Marco Buurman: “Het is altijd even een 

agendapuntje tijdens de huisvergaderingen, maar dat is eigenlijk  

meer voor de vorm. Alles loopt vanzelf. Er wordt nu écht naar ons 

geluisterd. En dat was precies ons plan.”

Een jaar geleden maakten huisgenoten Marco, 
Marco en Peter een gezamenlijk Toekomstplan. 
Belangrijkste doel: de communicatie met de 
begeleiding verbeteren. We spraken de twee 
Marco’s en vroegen hoe het nu gaat. 

SAMENGEVAT

Marco, Marco en Peter wonen in 1 huis.

Het huis is van Pluryn.

De 3 bewoners maakten een Toekomst-plan.

Ze wilden dat de begeleiders beter luisteren.

Er zijn nieuwe afspraken gemaakt.

De begeleiders hebben het goed begrepen.

De bewoners doen nu meer zelf.

De bewoners begrijpen elkaar ook beter.

Marco, Marco en Peter hebben een tip.

Meer huizen moeten een Toekomst-plan maken. 
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MARIEKE BROUWER PLEIT VOOR EEN 
ANDERE GEDRAGSREGULERENDE BENADERING

Als hoofd Behandeling op een jeugdzorglocatie heeft Marieke Brouwer dagelijks te maken met 
jongeren met complexe problematiek. Jongeren verblijven bij Pluryn omdat ze onhandelbaar, 
oppositioneel en vaak gewelddadig gedrag vertonen. “We weten steeds meer over de oorzaken 
van gedrag. Kinderen worden niet agressief geboren. Meestal liggen er traumatische gebeurte-
nissen aan ten grondslag. Ze kunnen zich moeilijk of zelfs helemaal niet hechten en zijn het 
vertrouwen in zichzelf, anderen en de maatschappij kwijt. Van oudsher is jeugdzorg ingericht op 
een gedragsregulerende benadering. We proberen vooral het gedrag van de jongeren te veranderen. 
Naar mijn idee kunnen we beter en eenvoudiger ons eigen gedrag aanpassen.”

 
WEES DUIDELIJK  
OVER AGRESSIE

Bijna 90% van de medewerkers in de jeugdzorg had in 

2017 te maken met agressie, zo blijkt uit onderzoek van 

Jeugdzorg Nederland. Ook op veel jeugdzorglocaties van 

Pluryn is het omgaan met toenemende agressie een 

belangrijk thema. Bij Jan Pieter Heije liep eind vorig jaar 

de campagne ‘Wees duidelijk over agressie’. Het doel 

van de campagne was de medewerkers en jongeren 

bewust maken van het feit dat veiligheid een voorwaarde 

is om goede zorg te kunnen verlenen. 

“Agressie en geweld worden vaak  ten onrechte  als 

‘onderdeel van het werk’ gezien. Hoewel we agressie 

niet altijd kunnen voorkomen, kunnen, willen en mogen 

we het niet accepteren! Veiligheid is een voorwaarde om 

goede jeugdzorg te leveren”, zegt Marcel Nadorp, hoofd 

Behandeling van Jan Pieter Heije.

Het reguleren van gedrag van jongeren werkt in de praktijk vaak 

averechts, constateert Marieke: “We weten nu dat jongeren een 

beperktere ‘window-of-tolerance’ hebben. Ze zijn sneller in staat 

van paraatheid, spanning of wantrouwen. Doe je als volwassene 

een poging om hun gedrag te beïnvloeden, dan komt dat vaak niet 

goed aan. Waardoor bij beide partijen de emoties hoog kunnen 

oplopen. Feit is dat je als medewerker veel meer invloed hebt op je 

eigen gedrag, dan op het gedrag van jongeren. Door meer met je 

eigen emotieregulatie aan de slag te gaan en een klimaat te creëren 

waarin het maken van fouten en het reflecteren op eigen handelen 

als normaal gezien worden, kunnen we nog grote stappen maken in 

het omgaan met problematisch gedrag. Het is trouwens niet zo dat 

we daar nog niet mee bezig zijn. Ik denk wel dat we er nóg meer in 

kunnen en moeten investeren. We zijn als professionals zelf ons 

belangrijkste instrument. Daar gaan we soms nog aan voorbij.”

Veel onderzoek
Er is de afgelopen jaren veel onderzoek uitgevoerd 

naar de impact van trauma op kinderen, naar 

hersenontwikkeling en hormoonhuishouding.  

“Er is steeds meer bekend over de problematiek van 

jongeren die geplaatst worden binnen de jeugdzorg”, 

bevestigt Marieke. “Toch is in onze werkwijze niet veel 

veranderd. Door eerst naar ons eigen gedrag te kijken, 

kunnen we uiteindelijk een authentiekere en responsievere 

leefomgeving voor jongeren creëren. Een omgeving waarin zij 

zich met een veiliger gevoel, beter kunnen ontwikkelen.”

Technologie is belangrijk
Het belang van technologie mag bij die veranderende werkwijze niet 

worden onderschat: “We kunnen technologie veel beter benutten 

en ook daarmee zorgen voor meer responsiviteit. De laatste jaren 

zijn er allerlei hulpmiddelen op basis van neurofeedback ontwikkeld. 

We doen proeven bij zowel jongeren als medewerkers met polsbanden,  

die signaleren of de spanning bij de drager oploopt. Ook de serious 

games en virtual reality toepassingen, die jongeren bijvoorbeeld 

leren omgaan met angst en stress, zijn een succes. Het integreren 

van technologie in ons dagelijkse werk is voor medewerkers misschien 

een ingrijpende verandering, het sluit wél aan bij deze tijd en de 

ontwikkeling van de jongeren. En daar draait het uiteindelijk om.”

‘ JE HEBT MEER INVLOED 
OP JE EIGEN GEDRAG, 
DAN OP HET GEDRAG 
VAN JONGEREN.’

SAMENGEVAT

Marieke Brouwer is hoofd Behandeling.

Zij zegt: kinderen worden niet agressief geboren.

Er is steeds meer bekend over de oorzaken.

Maar medewerkers werken nog hetzelfde.

Medewerkers moeten ook naar zichzelf kijken.

Ze moeten voor een veilige leef-omgeving zorgen.

Dan kunnen kinderen zich beter ontwikkelen.

Ook moeten ze meer technologie gebruiken.

Dat past in deze tijd.

Het sluit aan bij de leef-wereld van jongeren.
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DRIJF-
VEER

‘VAN DEZE REIS  
WORD IK ALLEEN 
MAAR STERKER.’

Vliegen heeft Pascal (23) nooit gedaan, 

vakanties viert hij liefst dichtbij huis. Toch 

twijfelde hij geen seconde toen goede vriend 

Yunus met een wel heel mooi aanbod kwam. 

“Hij vroeg me of ik hem en zijn vriendin in 

Nepal wilde opzoeken om drie maanden  

lang samen rond te trekken. We starten in 

Kathmandu. Vandaaruit gaan we in 10 dagen 

naar India. Liftend, wandelend, met de bus: 

we zien wel wat er op ons pad komt. Veel 

hebben we niet gepland. Wel bezoeken we het 

Holi Festival in Varanassi, bekend van het 

gekleurde verfpoeder dat over mensen wordt 

heen gegooid.”

Pascal beseft dat hij tijdens zijn reis grenzen 

moet verleggen. “Ik ben heel introvert. Grote 

groepen ga ik liefst uit de weg, terwijl het in 

India juist enorm druk is. Zelfredzaam zijn in 

zo’n onbekende situatie, is spannend. Zeker 

voor mij. Toch weet ik zeker: van deze reis 

word ik alleen maar sterker.” 

‘IK WIL HIER
 MIJN BEROEP 
VAN MAKEN.’

Na een lastige periode vond Mika (17) de  

rust om stappen te zetten op het gebied van 

scholing en opleiding. “Ik heb eerst stage 

gelopen in een buurthuis. Dat was leuk, maar 

nog liever wilde ik met mijn handen werken, 

het mensen naar de zin maken. In de horeca 

bijvoorbeeld, als kok.” 

Tot Mika’s grote vreugde regelde zijn stage-

begeleider een plekje voor hem bij Statie, het 

nieuwe eetcafé op het station van Apeldoorn. 

“In de keuken help ik bij het maken van 

bestellingen, zoals broodjes, tosti’s, hamburgers, 

taarten en cakes. Op maandag ben ik vrij, op 

dinsdag ga ik naar school. Verder werk ik als 

afwasser bij Wok Sprengenhorst. Die extra 

ervaring helpt me bij het halen van mijn 

volgende doel; een niveau-1 opleiding Horeca 

op het mbo. Ik heb lang gestruggeld om te 

ontdekken wat ik wilde worden, maar ik merk 

aan alles dat ik hier mijn beroep van wil maken. 

Laatst hoorde ik dat restaurants zitten te 

springen om koks. De toekomst ziet er goed uit.” 

‘IN MIJN WERK  
KAN IK ONBEPERKT 
MIJN GANG GAAN.’

Als kind al wilde Rob later iets betekenen voor 

andere mensen door te doen wat hij leuk 

vond. “Het kwartje viel toen ik op school 

kennismaakte met grafische vormgeving. Er 

ging een wereld voor me open. Dit was het!” 

Rob ‘pielde’ om te beginnen eerst een beetje 

in Word Art, volgde welgeteld één cursus en 

leerde de rest door te doen. “Sinds vijf jaar 

werk ik in het Multimedia Team van Pluryn. Ik 

begon als grafisch vormgever, maar maak als 

editor nu vooral animaties en montages voor 

verschillende projecten. Ook in mijn vrije tijd 

ontwerp ik bijvoorbeeld logo’s, posters en 

animaties. Het is geweldig dat andere 

organisaties me weten te vinden. Soms denk 

ik: ik moet er een hobby bij nemen om niet 

teveel met mijn passie bezig te zijn.” Voor 

Rob, intussen 29, is zijn wens uitgekomen.  

“In mijn werk zit mijn beperking me niet in de 

weg, maar kan ik onbeperkt mijn gang gaan 

door de onbeperkte mogelijkheden die ik heb. 

Mooi toch?”

‘MUZIEK IS  
MIJN LUST EN 
MIJN LEVEN.’

Danny (21) begon met het maken van 

Electronic Dance Music (EDM) om, zoals hij 

zelf aangeeft, ‘zijn emoties te verwerken’.  

Nu, ruim vier jaar later, is het zijn lust en zijn 

leven. “Ik kan uren bezig zijn met het zoeken 

van samples in liedjes of games. Die combi-

neer ik dan met mijn eigen muziek. Hoor je 

dit pianoloopje? Dat heb ik zelf ingespeeld. 

Ik doe bijna alles op gevoel, al heb ik laatst 

tijdens een DJ-cursus handige, nieuwe 

technieken geleerd. Hiermee wil ik oudere 

nummers gaan finetunen.” 

Danny heeft intussen een paar potentiële hits 

op de plank liggen die hij met hulp van een 

bevriende DJ hoopt uit te brengen. Zelf 

verwacht hij veel van ‘Wolf’, een typisch 

festivalnummer. “Rijk hoef ik niet te worden 

van mijn muziek. Liever ga ik aan de slag in 

een winkel, wat meer achter de schermen. 

Maar het zou geweldig zijn als ik er uiteinde-

lijk een leuk zakcentje mee kan verdienen.”

‘FIETSEN GEEFT ME  
POSITIEVE ENERGIE EN 

EXTRA KRACHT.’
Alissa (20) liep vanwege een hersentumor 

niet-aangeboren hersenletsel op, waardoor  

ze kampt met chronische vermoeidheid. Toch 

verlegt ze graag grenzen, ook op sportief vlak. 

“Ik zocht naar een manier om fit te worden, 

liefst met een doel. Toen ik de poster zag van 

de Wounded Warriors Life Ride – een fietstocht 

van 3.000 kilometer van de Noordkaap naar 

Doorn – dacht ik: dit is geen toeval.” 

Sindsdien staat startdatum 18 juni 2018 rood 

omcirkeld in Alissa’s agenda. “Idee is dat we in 

groepjes van drie 300 kilometer per dag fietsen. 

Ieder 100 kilometer dus. En dat 10 dagen achter 

elkaar. Het ermee bezig zijn geeft me nu al veel 

positieve energie en extra kracht.”

Mensen die horen over Alissa’s avontuur 

reageren heel verschillend. “De een vindt het 

te gek, de ander verklaart me voor gek. Ik zelf? 

Toen ik me inschreef, dacht ik dat 3.000 kilo -

  meter heel ver was. Nu voelt het als ‘maar’ 3.000 

kilometer; ik ben van veel verder gekomen.”
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Wat betekent het als je een kloof hebt tussen je verbale en je performale 

intelligentie? Nou dan ben je super slim, maar kan je het niet uiten. Gijs (15) 

is zo’n slimmerik. Hij kan gouden plannetjes smeden, maar bij de uitvoering 

komt hij niet verder dan een blikken versie. Dat is natuurlijk enorm frustrerend. 

“Ik was daardoor vroeger echt een rotjoch”, bekent Gijs. 

En dan moet alles bij Gijs ook nog eens op zijn manier. “Vanavond 

wilde ik bijvoorbeeld plakjes spek bakken”, vertelt hij. “Ik kreeg de 

plakjes niet van elkaar en voelde gelijk onmacht en frustratie. 

Vroeger zou ik scheldend en stampvoetend naar boven zijn gegaan. 

Nu gebeurt dat gelukkig niet meer zo vaak.”

De alarmbellen gaan af
Nadat Gijs groep drie overslaat, blijkt hij niet zelfstandig genoeg  

om zich te handhaven. Zijn gedrag escaleert steeds verder. Terwijl 

hij op school en thuis de boel bij elkaar schreeuwt en om zich  

heen schopt, beginnen zijn ouders aan een zoektocht om hulp. 

Na jarenlang leuren bij hulpinstanties, veel verschillende diagnoses 

en trainingen zonder resultaat, barst in 2015 de bom. “Ik liep radeloos 

weg uit een conflictsituatie waarbij Gijs riep dat hij mij wel iets kon 

aandoen”, vertelt vader Marco. “Ik dacht: gebeurde er maar zoiets, 

dan krijgen we tenminste echt hulp.” Die gedachte deed alle 

alarmbellen afgaan bij de ouders van Gijs. Er moest iets gebeuren.

Harde noten kraken
Gijs wordt opgenomen in een kliniek voor jeugdpsychiatrie, waar  

hij de diagnose ODD krijgt. Kinderen met ODD zijn opstandig, snel 

gefrustreerd en kunnen tegenslagen niet goed verwerken. Voor  

zijn behandeling komt Gijs terecht bij De Hoenderloo Groep.

“Ik vergelijk het groepsproces daar altijd met de caviaraces van  

Fred Oster”, grapt vader Marco. “Iedereen in de groep gaat verplicht  

in het gareel, om het hoogst haalbare te bereiken. Onderweg 

corrigeert iedereen elkaar. Zo wordt zelfs de hardste noot gekraakt.”

Geweldloos Verzet
Tegelijkertijd volgen de ouders van Gijs de training Geweldloos 

Verzet. Er gaat een wereld voor hen open. “We leerden het ijzer te 

smeden als het koud is”, legt moeder Heidi uit. “Weglopen van 

conflicten in plaats van ze direct aan te gaan. Om er op een rustiger 

moment op terug te komen. Dat werkt veel beter.” 

“Ik leerde bij De Hoenderloo Groep mijn eigen grenzen te accepteren”, 

vertelt Gijs. “Ik moet doen wat ik wél kan en dat is soms best 

moeilijk, want ik ben een perfectionist.” Sinds deze zomer woont 

Gijs weer thuis. Het gaat goed. Conflicten laaien niet meer zo hoog 

op als vroeger en er wordt meer met elkaar gepraat. En er staan 

gewoon weer lekker veel positieve dingen tegenover de negatieve.

Aan het werk
Zo doet Gijs dit jaar eindexamen vmbo in maar liefst negen vakken 

in plaats van de verplichte zeven en heeft hij een bijbaantje bij 

McDonald’s geregeld. “Ik bedien, ruim tafels af en maak schoon”, 

vertelt hij trots. Gijs ziet McDonald’s als een bedrijf met potentie  

en groeimogelijkheden. Maar hij wil er niet de rest van zijn leven 

blijven. “Na mijn examen wil ik mbo4 maatschappelijke zorg gaan 

doen en daarna naar het hbo, want daar heb ik gewoon het brein voor. 

Wellicht kan ik dan later iets betekenen voor mensen met problemen.” 

Maar voor het zo ver is, gaat hij eerst bij McDonald’s de keuken in. 

Gijs kijkt er naar uit. Bang voor de bacon bij ‘de Mac’ is hij overigens 

niet. “Daar zitten de plakjes gelukkig niet in zo’n irritant pakje als 

hier thuis.” 

IJzer 
smeden  
als het 
koud is

SAMENGEVAT

Gijs (15) is goed in denken, maar niet in doen.

Daarom werd Gijs vaak boos.

Hij maakte veel problemen.

Zijn ouders zochten toen hulp.

Gijs ging naar De Hoenderloo Groep.

Daar kreeg hij behandeling.

Hij leerde doen wat hij wél kon.

Zijn ouders volgden een training.

Nu woont Gijs weer thuis. 

Het gaat veel beter met hem.

Gijs wil het hbo halen.

En hij werkt bij de McDonald’s.
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Zijinstromers
staan in de rij

HR-clusterleider Petra van der Weijde: “Het behouden van goede 

medewerkers en het ontwikkelen van het talent van medewerkers is 

zeker zo belangrijk. Medewerkers hebben daarbij de regie over hun 

eigen loopbaan. Pluryn kent drie parallelle trajecten: structurele 

 wervingsactiviteiten, personeelsbehoud en personeelsflexibiliteit. 

We manifesteren ons sterk als organisatie waar medewerkers zich 

zakelijk en persoonlijk kunnen ontplooien en groeien. Deze  

campagne ‘Waar doe jij het voor?’ is dan ook gekoppeld aan de 

interne communicatie. Dit uit zich onder meer in verfilmde verhalen 

van medewerkers die vertellen over wat hen dagelijks motiveert in 

hun werk, ofwel wat hen voldoening en blijdschap geeft.”

Het juiste talent op de juiste plek

Waar doe jij het voor?

Via een carrièreswitchtraject voor zijinstromers wist 

Pluryn al meer dan vijftig toekomstige begeleiders 

aan zich te binden. “Het is een unieke mogelijkheid 

om te veranderen van werk en branche. Het is 

bedoeld voor mensen die toe zijn aan iets nieuws, 

maar er niet de juiste papieren voor hebben”, zegt 

Renate van de Water. Zij is als recruiter aan het traject 

verbonden. “Opleidings achtergrond van de kandidaten 

is niet van belang, persoonlijkheid, motivatie en 

passie des te meer”.

De basis van de omscholing ligt in een korte, inten-

sieve opleiding van zes weken aan het ROC Nijmegen 

of het Rijn IJssel College. In de twee jaar die volgen, 

gaan deelnemers vier dagen per week in de praktijk 

aan de slag en volgen ze één dag per week een 

opleiding. “Ze sluiten de omscholing af met een 

mbo-diploma niveau 4 Maatschappelijke zorg én een 

vaste aanstelling bij Pluryn.”

Recruiter Diederik van Vugt vertelt: “De belangstelling 

was van begin af aan enorm. We ontvingen maar 

liefst 624 aanmeldingen voor vier informatiebijeen-

komsten”. Na speeddates, een gesprek met de 

clusterleider en een meeloopdag bleven uiteindelijk  

50 geschikte kandidaten over. Zij hebben hun 

opleiding van zes weken erop zitten. Zij werken nu  

op verschillende locaties van Pluryn verder aan hun 

kennis en vaardigheden. 

HR-adviseur Lieke Lange is vanaf het begin kartrekker 

van het traject. Zij zegt: “We onderzoeken de moge-

lijkheid voor een tweede traject voor zijinstromers. 

Aan het verloop van het eerste en de aanwas van 

goede kandidaten zal het niet liggen. We hebben 

bovendien al genoeg ideeën en verbeterpunten.”

Voor zorgorganisaties zoals Pluryn zijn medewerkers 

een kritieke succesfactor. Zorg is immers dienst-

verlening én mensenwerk. Zorg en ondersteuning 

kunnen eenvoudigweg niet geleverd worden als er 

niet voldoende gekwalificeerde medewerkers zijn. 

Medewerkers zijn ook de belangrijkste ambassa-

deurs, want zij maken het verschil voor de mensen 

die zorg vragen. Personeelswerving is een breed 

gevoelde verantwoordelijkheid binnen de organisatie. 

De afdeling Marketing ontwikkelde samen met de 

afdeling HR een wervingsaanpak voor Pluryn.

Marian Draaisma, Marketing Director van Pluryn: “Het hoofddoel is te 

zorgen voor een continue instroom van medewerkers, die passen bij 

onze organisatie. Het juiste talent op de juiste plek. Dat is een flinke 

klus met bijna 6.000 medewerkers (Pluryn en Intermetzo), 800 

vrijwilligers, 400 stagiaires en honderden vacatures per jaar. Dat 

doen we door 1 omgeving te creëren - www.waardoejijhetvoor.nl 

- waar alles samenkomt wat met arbeidsmarktcommunicatie te 

maken heeft. Merk, recruitment, employer branding (en mogelijk 

employee relationship management) komen op dit unieke platform 

samen.”

‘ Het zijn de kleine  
stapjes vooruit.  
Daar doe ik het voor.’

SAMENGEVAT
Pluryn heeft nieuwe medewerkers nodig.Daarvoor is een plan gemaakt.
Alle informatie staat op 1 website.www.waardoejijhetvoor.nl 

Bij Pluryn werken al 50 nieuwe begeleiders.Zij werkten eerst niet in de zorg.
Ze krijgen nu een opleiding en een baan.Veel mensen wilden meedoen.
Het project is succesvol.
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Werken met jongeren en (jong)volwassenen met 
complexe problematiek kan heel mooi en dank-
baar zijn, maar het is niet altijd makkelijk. Wat 
beweegt medewerkers om juist dit werk te doen? 
Waarom hebben ze hiervoor gekozen? Hoe lang 
doen ze het al? Wat vinden ze soms moeilijk en 
waar halen ze voldoening uit? Vier medewerkers 
vertellen over hun drijfveren.

Gaby Zeisseink

TIGRAN GABRELIAN

Als arbeidscoach & werkbegeleider op Kinderboerderij 

de Kiboe zorgt Gaby Zeisseink voor dagstructuur bij de 

cliënten die dieren verzorgen, het terrein onderhouden 

en bezoekers ontvangen. “Het is een werkplek met 

leuke collega’s waar ik me goed voel, je mag er zijn. Ik 

wil cliënten hetzelfde bieden, zij willen ook een leuke 

werkplek waar ze zichzelf kunnen ontwikkelen. Dat gaat 

heel goed met dieren. Voeren en water geven is leuk, 

maar de stal moet ook schoon. Cliënten leren hierdoor 

verantwoording te nemen voor de totale dierverzorging.”  

Tijdens haar opleiding SPW koos Gaby voor iedere stage 

een andere doelgroep en bleef hangen bij Het Hietveld. 

Ze is honkvast en kan zich niets anders voorstellen. 

Vooral de dynamiek en diversiteit van het werk bevallen 

goed. “Cliënten hebben verschillende werkdoelen, 

variërend van het vullen van een emmer water tot leren 

samenwerken. In principe begeleiden we met onze 

handen op de rug, maar ik sta ook vaak tussen de 

dieren. Dat vind ik fijn: het werk kunnen beleven.”

EEN PLEK WAAR 
JE ER MAG ZIJN

Als gezinsbehandelaar IOG kijkt Katrien samen met 

ouders en andere gezinsleden hoe ze de thuissituatie 

kunnen veranderen. “Verandering begint bij het 

gezin. Je kunt kinderen op een andere plek wat leren, 

maar als er thuis niets verandert, werkt het niet.” 

Katrien probeert ervoor te zorgen dat jongeren en 

ouders elkaar beter begrijpen. “Agressie komt soms 

voort uit angst en je reageert als ouder anders op 

angst dan op agressie. Dan wil je helpen in plaats 

van stopzetten. Als dat verandert, kan een kind zich 

ontwikkelen. Ik vind het mooi om dat inzichtelijk te 

maken.” Soms gaat het met kleine stapjes, maar 

kinderen kunnen vaak heel goed aangeven wat er 

aan de hand is. Je moet ze alleen helpen de juiste 

woorden te vinden. “Een positieve insteek is 

belangrijk bij dit werk en ik ben een positief persoon. 

Je kunt dit werk alleen doen als je denkt dat verandering 

mogelijk is. Kleine veranderingen in een gezin 

bewerkstelligen waardoor ouders 

en jongeren elkaar beter begrijpen 

en er met elkaar voor gaan, 

daar doe ik het voor.”

VERANDERING 
BEGINT BIJ HET GEZIN

Werken bij de politie en in het regulier voortgezet 

onderwijs gaf Tigran Gabrelian onvoldoende uitdaging. 

Nu werkt hij als sportdocent en medewerker maat-

schappelijk verantwoorde activiteiten (mva) 

op onderwijs, re-integratie en activiteiten bij De 

Hoenderloo Groep, locatie Kop van Deelen. Hij geeft 

sportlessen en organiseert activiteiten buiten 

schooltijd. “De uitdaging is groter. De jongeren zitten 

hier niet omdat ze zweetvoeten hebben, iedereen 

heeft iets meegemaakt. Het is mooi om ze de goede 

richting op te duwen zodat ze het juiste pad kiezen.” 

Lesgeven is ook opvoeden, vindt Tigran. “Door mijn 

jonge leeftijd deel ik veel met de jongeren en we 

praten over van alles, van muziek en uitgaan tot 

kleding, drank en drugs. Maar ook over wat goed 

gaat en wat beter kan. Als je vertrouwen hebt 

opgebouwd kun je ze stimuleren een stap te zetten.” 

Sport is fysiek, maar ook mentaal vraagt het werk 

veel. “Het kost zeker energie, maar ik krijg er ook 

veel energie voor terug. Het is 

supermotiverend om elke 

dag nieuwe dingen mee  

te maken en iets te leren.  

Het verveelt nooit.”

DE UITDAGING
IS GROTER

Patricia Rikken is begonnen als cliënt, maar intussen 

is ze vrijwilligster bij onder meer het activiteitencen-

trum van De Meent in Groesbeek, een kleinschalige 

beschermde woonvorm met zorg. Hier komen zowel 

cliënten van De Meent als van Pluryn. Patricia 

begeleidt er ouderen bij spelletjes als Balga, een 

soort sjoelen met kurkballetjes. “Veel mensen 

hebben bij ouderen een beeld van stoffige oude 

mensen achter geraniums die niks doen, maar het 

kost mij weinig moeite om ze actief te krijgen. Negen 

van de tien keer krijg ik ze mee bij de spelletjes en 

dan is mijn dag helemaal goed.” Patricia is geboren 

met spina bifida, een open rug, en zit hierdoor in een 

rolstoel. Door ziekte moest ze haar mbo-opleiding 

Helpende zorg en welzijn helaas afbreken. “Als 

vrijwilliger krijg ik waardering en erkenning. Ik heb 

altijd geweten dat het in me zat en vind het heel erg 

als ik een dag niet kan. Geen dag is hetzelfde en we 

maken ontzettend veel lol. Het is mooi 

om te zien hoe blij iemand wordt van 

een kort praatje.”

GEEN DAG 
IS HETZELFDE

PATRICIA RIKKEN

” ”””

WAAR 
DOEN 
ZIJ HET 
VOOR?

KATRIEN ARTS SAMENGEVAT

Werken in de zorg is vaak mooi werk.

Maar het is soms ook moeilijk

als je werkt met mensen met gedrags-problemen.

Waarom doe je dit werk dan?

4 medewerkers vertellen erover:

Ze vinden mensen helpen leuk.

Ze willen anderen blij maken.

Hun werk krijgt ook waardering.

Het werk past bij hen.

Elke dag is weer anders.
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Gezinsbehandeling biedt JJI Lelystad al langer, Gezinsgericht werken 

is daarbij gekomen, legt gezinstherapeut Bianca Timmerman uit. 

“Het is geen extra therapie. Gezinsgericht werken is ingebed in de 

dagelijkse gang van zaken. Ouders worden vanaf dag 1 betrokken  

bij de behandeling en zijn welkom op de groep.” 

Groepsleiders kregen een training om vaardiger te worden in de 

omgang met ouders. “Voorheen belden we naar de ouders met de 

mededeling dat hun kind bij ons is en veilig is. Daar bleef het bij. 

Nu vragen we ook hoe het met de ouders zelf gaat. Soms zijn ze 

 verrast en wisten ze niet eens dat hun kind bij ons is. Of ze zijn  

boos en willen even niets meer met hem of ons te maken hebben”, 

vertelt groepsleider Samuel. 

Maar het eerste contact met de ouders is gelegd en vanaf dat 

moment zal er vaker gebeld worden, om het contact tussen groeps-

leiding en ouders te versterken. Binnen twee weken ontvangen de 

ouders een uitnodiging voor een eerste gezinsgesprek op ‘neutraal 

terrein’. Dat gesprek levert veel nuttige informatie op. “We bespreken 

hoe het met hun kind gaat, hoe het thuis gaat. We zien de dynamiek 

in het gezin. Wie regelt alles, wie praat er graag over de jongen?”

Twijfel overwonnen
“Eigenlijk maken we met Gezinsgericht werken op de groep de weg 

vrij, zodat de gezinstherapeuten hun werk beter kunnen doen”, vat 

Aziz samen. Bianca Timmerman is daarnaast ook reëel: “Natuurlijk 

lukt het niet altijd. Soms blijven ouders boos. Of ze zijn zelf crimi-

neel. Daar moeten we eerlijk over zijn. Maar over het algemeen zie 

je de oudertevredenheid groeien. Mensen voelen zich gehoord en 

hun begrip voor groepsleiders is groter. Ze krijgen zelfs bedankjes!”

Toch was de start van Gezinsgericht werken niet zonder twijfel,

herinnert groepsleider Samuel zich. “Veiligheid is voor ons en voor 

de jongeren het allerbelangrijkst. Het idee was goed, maar wat als

we te maken krijgen met agressie? Wat mogen we wel en wat niet? 

Of als er spullen naar binnen worden gesmokkeld? We hebben de 

voor- en nadelen uitgebreid besproken. Na de trainingen van Bianca 

zijn we echt de meerwaarde hiervan in gaan zien.”

Stap van binnen naar buiten verkleinen
De gezinstherapeut zelf is trots op het enthousiasme over Gezins-

gericht werken, binnen alle lagen van de JJI. “Er wordt met veel 

plezier en creativiteit vanuit de verschillende rollen en posities met 

ouders gewerkt. Dit zorgt ook voor creativiteit in het zoeken naar 

mogelijkheden om de buitenwereld naar binnen te halen en samen 

naar oplossingen te kijken. Hierdoor sluit de behandeling beter aan 

bij het netwerk of gezin en het verkleint de stap van binnen naar 

buiten”, aldus Bianca.

Groepsleider Aziz tot slot: “Het gaat om kinderen. We mogen ze het 

contact met hun ouders niet ontnemen. We moeten ervoor zorgen 

dat ze toekomstperspectief hebben als ze weer buiten komen.”

Beeldvorming beïnvloeden
Doorgaans wordt er aan het eerste gesprek een bezoek aan de groep 

gekoppeld. Dat is spannend. Ouders hebben vaak het gevoel gefaald 

te hebben in de opvoeding. Hun gevoel van schaamte is groot, als ze 

bij de ingang van de JJI door het detectiepoortje stappen. Maar het  

is o zo belangrijk, benadrukt Bianca. “Het geeft ons de kans om de 

beeldvorming van de ouders te beïnvloeden, zodat er rust komt en 

we een volgende stap kunnen zetten. Ze kunnen zien hoe hun zoon 

woont. Dat hij op een normaal bed met goed matras slaapt en dat er 

gezonde maaltijden gekookt worden. Ook hebben ze nu een gezicht 

bij de begeleider die ze tot nu toe alleen via de telefoon spraken.  

Ze zien dat groepsleiders aandacht hebben voor hun kind.”

Maar ook voor de jongeren is een bezoek spannend. Durven ze hun 

ouders onder ogen te komen? Zetten ze zich af? Hoe reageren de 

andere jongens op de groep? Groepsleider Aziz vertelt: “Ze ruimen 

spontaan hun kamer op en zorgen ervoor dat de gezamenlijke 

ruimte er netjes uitziet. Ze verzorgen zichzelf. Wij zorgen voor een 

gastvrij gevoel en doen ons best om er een positieve ervaring van 

te maken. De jongens voelen respect als we gastvrij zijn voor hun 

ouders. En de jongens hebben ook respect naar elkaar als er ouders 

op bezoek zijn.”

Hechtingsproblemen
Na het eerste contact zijn ouders eens per week welkom op de 

groep. Ze kunnen deelnemen aan activiteiten, een spelletje doen, 

samen eten of koken voor de groep. De ouderactiviteiten worden 

gebruikt om te praten over het kind. In deze informele sfeer komen 

andere gesprekken tot stand dan tijdens een therapiesessie.

Behandelcoördinator Berne Bootsma ziet de voordelen: “Gezins-

gericht werken geeft ons veel inzicht in hoe ouders hun kind zien 

en hoe de relatie is. Veel problemen komen voort uit het verleden. 

Zeker als er problemen in de hechting zijn geweest, kunnen we  

dat snel zien. Het geeft informatie waar we behandeling op kunnen 

inzetten. Ouders kennen hun kind beter en kunnen meedenken, 

ook over wat ze zelf nodig hebben. Als alleen het kind behandeld 

wordt en niet het netwerk, dan is de kans dat het weer misgaat 

groot. Ze hebben elkaar nodig.” 

SAMEN
AAN

DE BAK
GEZINSGERICHT WERKEN

SUCCESVOL IN JJI LELYSTAD

‘ Gezinsgericht werken geeft ons veel 
inzicht in hoe ouders hun kind zien  
en hoe de relatie is.’

Mo kreeg na een ernstig geweldsdelict door de kinderrechter een PIJ-maatregel (jeugd-TBS) opgelegd.  
Hij zit zijn straf uit in de justitiële jeugdinrichting Lelystad. Daar verblijft hij op een groep met vijf 
andere jongens. Hij heeft een eigen kamer - voorzien van een stevige deur met een luikje - en er 
zijn een groepsruimte en een keuken. Op het afgesloten terras kan hij roken. Zijn dagen zijn gevuld 
met school, therapie en sport. Zijn ouders zitten ondertussen in een  rollercoaster van emoties: van 
boosheid, naar teleurstelling, naar schaamte. Maar Mo zal straks weer naar huis gaan. Voor dit gezin 
is het dus belangrijk om bij elkaar betrokken te blijven en elkaar te gaan begrijpen. Om een eventuele 
herhaling straks te voorkomen. Om dat te bereiken, voerde JJI Lelystad ‘Gezinsgericht werken’ in. 

SAMENGEVAT

In Lelystad staat een jeugd-instelling.

Jongeren zitten er hun straf uit.

Ze krijgen er ook behandeling.

Elke week mogen ouders op bezoek komen.

Ouders zijn vaak boos of ze schamen zich.

Het eerste bezoek is daarom spannend.

Ouders gaan koken of een spelletje spelen.

Er wordt ook veel gepraat.

Ouders worden bij de behandeling betrokken.

Een goede relatie is belangrijk.

Jongeren gaan na hun straf weer naar huis.

De kans dat het weer misgaat, is minder groot. 
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Kunst
van appel
Er zijn mensen die er kilometers 

voor omrijden: de befaamde appel-

taart van Buurtmarkt Breedeweg. 

Dagelijks vers uit eigen bakkerij. 

Voor thuis of om ter plekke van te 

genieten in de lunchroom, bij een 

lekkere kop koffie. Maar ook in de 

horeca in de regio Nijmegen duikt  

dit kunstwerkje steeds vaker op.

www.buurtmarktbreedeweg.nl

Stempelen 
bij Statie
De strippenkaart is dood. Leve de 

stempelkaart! Je kunt er niet mee 

reizen, wel kun je met de stempel-

kaart van Statie een gratis kopje 

koffie of thee verdienen. Bij beste-

ding van 5 euro aan de To Go-balie, 

krijg je een stempel. Heb je er tien, 

dan is het jackpot. Dat is zo gedaan, 

want bij Statie op station Apeldoorn 

kom je graag terug!

www.statie.nl

✁

Voel je vrij  
op de Freebike
Hij is niet meer weg te denken uit 

het straatbeeld: de elektrische fiets. 

Ook Bikewerk heeft dit staaltje 

technisch vernuft in zijn hart gesloten. 

Naast alle andere soorten nieuwe en 

gebruikte fietsen natuurlijk. Sinds 

kort is Bikewerk pilotstore voor de 

hippe Freebike. Kom langs en stel  

je eigen elektrische fiets samen!

www.bikewerk.nl 

Torenhoge  
lunchfavoriet
De één kent BliXem van de leuke 

cadeauwinkel, de ander van de 

smakelijke, prijsvriendelijke warme 

maaltijden. Maar de meesten 

kennen BliXem van de ‘flatjes’. 

Flatjes? Wolkenkrabbers bedoel je! 

Want dat is een betere naam voor 

deze heerlijke torenhoge broodjes. 

Dé lunchfavoriet van Nijmegen en 

omstreken.

www.blixemnijmegen.nl 

Druktemakers  
van Nezzo
Nezzo print en creatie drukt en 

bedrukt zo’n beetje alles. En kunnen 

ze het zelf niet, dan kennen ze wel 

iemand die het kan. Handig dus als 

je bijvoorbeeld een brochure nodig 

hebt, een spandoek of een pen met 

je logo erop. Doe je bestelling via de 

slimme webshop en het resultaat 

komt vanzelf naar je toe!

www.nezzo.nl 

GRIJP JE KANS!
BIJ DE MAATSCHAPPELIJKE ONDERNEMINGEN VAN PLURYN

De maatschappelijke ondernemingen van Pluryn bieden je 
volop kansen. Kansen om werkervaring op te doen bijvoorbeeld 
en misschien zelfs een diploma te halen. Maar je hebt ook 
grote kans dat je er een origineel verjaardagscadeautje vindt. 
Of dat je de lekkerste appeltaart ooit proeft! Op deze pagina’s 
zeven buitenkansjes van evenzoveel maatschappelijke 
ondernemingen. De Kansbon op deze pagina maakt een 
bezoekje nóg aantrekkelijker!

Maak je koffie  
nóg lekkerder
Of je nu kiest voor de Colombia, 

Guatamala of Ethiopië, de Fairtrade 

koffie van Coffyn smaakt altijd goed. 

Dat komt omdat de bonen in eigen 

huis worden gebrand en verpakt. 

Verser kan echt niet. Maar weet je 

wat koffie van Coffyn nog lekkerder 

maakt? Zet er eens een glaasje 

huisgebrande likorette naast! 

www.coffyn.nl 

Doe de theetest
Zeg je thee, dan zeg je Bloesem.  

Hier in Herpen draait alles om dit 

geurende warme drankje. Achter de 

schermen in het theeatelier, maar 

ook in de winkel en natuurlijk in het 

gezellige theehuis. Bloesem heeft 

een prachtige eigen collectie zorg-

vuldig geselecteerde theesoorten. 

Welke is jouw favoriet? 

www.bloesemtheehuis.nl 

KOM EEN 
KEER LANGS 
EN ONTVANG
KORTING
OF EEN  
ATTENTIE

Tegen inlevering van deze bon  

bij een van de maatschappelijke 

ondernemingen op deze pagina, 

ontvang je een leuke korting of 

attentie. Vraag ernaar bij een van 

de medewerkers. 

Deze bon is geldig tot 1 oktober 2018.
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In acht jaar tijd maakte De Winckelsteegh in Nijmegen een totale 

metamorfose door. Woongebouwen en andere voorzieningen zijn 

vervangen of vernieuwd. Ook de infrastructuur van het terrein is 

aangepast. De recente oplevering van het nieuwe dagbestedings-

gebouw De Klif betekende de afsluiting van deze intensieve periode 

vol slopen en bouwen. Het was reden genoeg voor een gezellig 

feest, met cliënten, medewerkers, bouwers en andere betrokkenen. WINCKELSTEEGHOP
DE

In een paar jaar kan er veel veranderen. 

Riek de Vries (voormalig manager van de 

Pluryn-locatie) knikt. Zij weet er alles van. 

Toen zij in 2010 in Nijmegen begon, lag de 

goedkeuring voor de ver- en nieuwbouw 

van de terreinvoorziening klaar. Onderdeel 

van de plannen was de bouw van een 

woonwijk in een hoek van het terrein. Jaren 

van voorbereiding waren aan het plan 

voorafgegaan. Onderhoud aan bestaande 

gebouwen stond in het vooruitzicht van 

nieuwbouw een periode op een laag pitje. 

Vernieuwing was dus echt hard nodig. Toch 

hield Riek de Vries de nieuwbouwplannen na 

haar aantreden nog een keer kritisch tegen 

het licht. “Het plan was gebaseerd op 

omgekeerde integratie: de samenleving 

naar het terrein halen door er een woonwijk 

op te bouwen. Ondertussen zou de cliënten-

populatie van 150 naar 100 mensen moeten 

dalen.” Dat strookte niet met het plan dat 

Riek de Vries met De Winckelsteegh had:  

“Ik wilde liever geen woonwijk, maar 

uitbreiding van het aantal cliëntplaatsen op 

het terrein van 150 naar 200 om de zorg en 

dienstverlening voor de cliënten betaalbaar 

te houden.” Inmiddels had de inclusie-

gedachte haar intrede gedaan. Mensen met 

een beperking doen zo veel mogelijk mee in 

de samenleving. Het betekende dat cliënten 

met een lagere indicatie van het terrein 

vertrokken om in de wijk te gaan wonen. 

Meer zelfregie
Kinderen en volwassenen met een ernstig 

meervoudige beperking (EMB) bleven. Ook 

een kleine groep mensen met een ernstig 

verstandelijke beperking en gedragspro-

blemen (EVB+) bleef op het terrein wonen. 

Juist zij hebben de veiligheid en ruimte van 

een terreinvoorziening nodig, vertelt Riek. 

“We kunnen hen hier meer zelfregie geven. 

Zij lopen bijvoorbeeld zelfstandig van hun 

woongroep naar het dagbestedingsgebouw. 

Iets wat in een woonwijk niet zou kunnen. 

Die zelfregie doet echt iets met ze. Voor de 

doelgroep EVB+, die inmiddels flink is uit- 

 gebreid, is het goed om een terreinvoorziening 

als De Winckelsteegh in stand te houden.” 

“We richten ons met name op mensen met 

een ontwikkelingsniveau tot 18 maanden. 

Door aan te sluiten bij hun mogelijkheden, 

ook wat betreft communiceren, voelen zij 

zich veilig. Dat leidt tot minder afwijkend 

gedrag. Cliënten komen uit het hele land  

naar ons toe. Als ze bij ons wonen, hoeven ze 

niet meer worden doorgeplaatst. Dat is onze 

inzet. Ook als het wat minder goed gaat.”

Kennisplatform opgericht
Dat laatste vraagt veel van de medewerkers. 

Om die reden nam De Winckelsteegh het 

initiatief om te komen tot het Kennisplat-

form EVB+. Onder tien organisaties die zorg 

verlenen aan deze complexe doelgroep 

bleek een gedeelde behoefte te bestaan 

aan ontmoeten, delen, casuïstiek, thema’s 

en vakgroepen. Rond onderwerpen als 

diagnostiek/behandeling, vrijheid en 

veiligheid, zelfverwondend gedrag, seksua-

liteit, het netwerk van de cliënt, invulling 

van vrije tijd, competenties van mede-

werkers, aantrekken van medewerkers en 

huisvesting/bouw. Het aantal deelnemende 

organisaties is inmiddels gegroeid naar 18. 

Riek de Vries: “Doel van de medewerkers is 

EVB+-cliënten zoveel mogelijk kwaliteit van 

leven te bieden. We zien dat hun gedrag 

beïnvloedbaar is, al is het vaak met hele 

kleine stapjes. En we zijn in staat mensen 

trots te laten ervaren, hoe ernstig verstan-

delijk beperkt ze ook zijn. Neem de verhui-

zing naar de nieuwe woongebouwen. Ze 

voelden allemaal dat er iets ging gebeuren 

en ze vinden het mooi. Vaak kunnen ze het 

niet vertellen, maar je merkt gewoon dat  

het ze goed doet.”

Riek de Vries heeft per 1 maart 2018  

haar werkzaamheden als manager van  

De Winckelsteegh beëindigd. Zij is nu 

programmamanager bij het Klantenbureau 

Pluryn-Intermetzo en duaal partner van  

de Geneesheer-Directeur en stuurt daarbij 

onder andere het team van medisch 

specialisten van Pluryn aan.

TROTS

SAMENGEVAT
De Winckelsteegh is vernieuwd.
Er zijn nieuwe woon-gebouwen.
Er is een nieuw gebouw voor dag-besteding.De Winckelsteegh is voor mensen met een  ernstige beperking.
Er wonen ook mensen met gedrags-problemen.Zij voelen zich veilig op het terrein.Er is meer ruimte voor zelf-regie.
De Winckelsteegh weet veel over deze doel-groep.10 zorg-organisaties werken samen.Zij vertellen hun kennis aan elkaar. 
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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  

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. 

Op het terrein van Kemnade zijn afgelopen 

maanden tien individuele woonunits 

gebouwd. Ze zijn bestemd voor cliënten,  

die geen baat hebben bij het wonen in een 

groep. Medewerkers gaan er werken volgens 

de methodiek Dialectische Gedragstherapie 

(DGT), die speciaal bedoeld is voor cliënten 

met emotieregulatieproblemen. Bewoners 

krijgen via trainingen vaardigheden 

aangereikt om met hun emoties om te 

gaan. De verwachting is dat het aantal 

incidenten daardoor zal afnemen. 

DGT is niet voor alle Kemnade-bewoners 

geschikt. Wel worden alle medewerkers 

geschoold. Het leert hen vooral naar de 

hulpvraag te kijken en niet alleen het 

gedrag te zien. 

Elders binnen Kemnade zullen medewerkers 

veelal onderdelen van de methodiek 

inzetten, zonder dat cliënten dat direct 

merken. Leidt dat tot positief resultaat, dan 

behoort een training tot de mogelijkheden. 

INDIVIDUEEL WONEN 
BIJ KEMNADE

Het is maar een klein huisje, maar het vult 

een groot gat tussen de jeugdzorg naar 

volwassenenzorg. Het gaat om het tiny 

house dat sinds kort in de tuin staat van het 

gezinshuis van Bertha en Henk van den Berg 

in jeugddorp De Glind. Bewoonster is de 

18-jarige Sabrina. Ze had een kamer in het 

gezinshuis en maakte onlangs een volgende 

stap in haar traject op weg naar zelfstandig-

heid. “In het tiny house leert ze vooral wat 

steviger in haar schoenen te staan”, legt 

gezinshuisouder en initiatiefneemster 

Bertha van den Berg uit. “Het is fijn dat ze 

dat kan doen in onze directe nabijheid.”

Dat vindt Sabrina ook. “De stap om in een 

andere plaats begeleid te gaan wonen, is 

nog iets te groot. Hier kan ik wennen en 

houd ik dezelfde mensen om me heen.” 

Het tiny house kwam tot stand dankzij 

Intermetzo en de Rudolphstichting en met 

medewerking van de gemeente Barneveld.

TINY HOUSE IN DE GLIND 

Klein huisje, groot geluk

A-TEAM ONDERHOUDT  
SNELLAADSTATIONS 
FASTNED 
Het zijn opvallende verschijningen langs de 

snelwegen in Nederland: de gele Fastned 

snellaadstations voor elektrische auto’s. 

Dankzij het Pluryn A-team liggen de tien 

vestigingen rondom de Veluwe er spic en 

span bij. Het A-team bestaat uit tien 

bewoners van locatie Het Hietveld in 

Beekbergen en een arbeidscoach. In kleine 

teams verzorgen zij vijf dagen per week het 

facilitair onderhoud aan de snellaad-

stations, in opdracht van Fastned. Daarvoor 

beschikken ze over een elektrische bus en 

bedrijfskleding. Michiel Langezaal, oprichter 

en directeur van Fastned, is verheugd over 

de samenwerking: “We zijn erg blij met het 

A-team. Met deze samenwerking komen 

twee duurzame initiatieven heel mooi 

samen.” 

FACT LVB 18+ is een nieuwe vorm van hulpverlening in de regio 

Nijmegen, voor (jong)volwassenen met een licht verstandelijke 

beperking. Ze wonen zelfstandig en hebben te maken met complexe 

problemen op verschillende levensgebieden. De weg naar hulp-

verlening weten ze niet te vinden of ze houden de hulpverlening 

niet vol. Het FACT-team helpt hen om hun leven weer op orde te 

krijgen. Het team bestaat uit verschillende specialisten. 

Zij bieden (ambulante) hulp op het gebied van onder andere 

wonen, werk, school, (samen)leven, financiën en psychiatrische 

problematiek. Ook het netwerk wordt betrokken. De intensiteit  

van de hulpverlening is afhankelijk van hoe het met de (jong)

volwassene gaat. Een traject duurt minimaal zes maanden.  

Daarna draagt het FACT-team de regie over aan het wijkteam. 

Kijk voor meer informatie en een folder op www.pluryn.nl.

JE LEVEN WEER OP DE RIT DANKZIJ HET FACT-TEAM

DE KLEINE ARCKE 
DUIKT IN HET 
VERLEDEN
De Hoenderloo Groep heeft een eigen 

museum: De kleine Arcke. Het is gevestigd  

in een houten gebouw op het terrein. Het 

museum biedt onderdak aan een permanente 

expositie over schrijver A. den Doolaard. 

Daarnaast is er ruimte voor wisselexposities.

Momenteel is in het museum de expositie 

‘De scholen van Hoenderloo’ te zien. 

Aanleiding is de opening van het integraal 

kindercentrum Hei & Bos in het dorp. 

Centraal staan de foto’s die de beroemde 

fotograaf Paul Huf maakte voor het gedenk-

boek dat De Hoenderloo Groep in 1951 

uitbracht rondom haar 100-jarig bestaan. 

Verder is er aandacht voor dominee Heldring 

en Meester Gangel, grondleggers van De 

Hoenderloo Groep en de scholen op het 

terrein van de organisatie voor jeugdhulp.  

Tot slot is er werk te zien, gemaakt door 

huidige leerlingen van het Hoenderloo College.

Museum De kleine Arcke is te vinden op het 

adres Heldringsweg 17 in Hoenderloo en is 

elke laatste zondag van de maand voor 

publiek geopend, van 11.00-15.00 uur.
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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. Pluryn behandelt en ondersteunt mensen, met als doel het vergroten van kansen  
op een zo volwaardig en zelfstandig mogelijke plek in de samenleving. Dit doen we met ruim 6.000 medewerkers (inclusief 
Intermetzo) via onze landelijk werkende voorzieningen voor gehandicaptenzorg, jeugdzorg en GGZ. En 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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