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Inhoud

Rob de Jong is de baas van Pluryn.

Hij schrijft: “De zorg krijgt minder geld. 

Maar Pluryn bereidde zich goed voor. 

Pluryn heeft nu 1 klantenbureau voor iedereen. 

En er is een goede website. 

Iedereen kan Pluryn zo beter vinden. 

Medewerkers van Pluryn zijn goed opgeleid. 

Zij zorgen voor betere zorg. 

Ook werkt Pluryn steeds meer in de wijken. 

Samen met andere organisaties. 

Er is wel minder geld voor vervoer naar dagbesteding.

Gelukkig vond Pluryn een goede oplossing hiervoor. 

Je leest erover in dit blad.”

COLUMN

Pluryn presenteert hierbij het 

magazine Sterk! Met dit nieuwe 

blad, de opvolger van de ver-

trouwde DeBuut, belicht Pluryn 

wat haar als organisatie beweegt. 

De gedachte achter het blad 

is: Ieder mens zijn eigen hand-

schrift. Ieder leven zijn eigen 

uitdaging. Waarbij de ene mens 

beter is ingericht om te knokken voor zijn bestaan 

dan de ander. In het magazine Sterk gaat het om levens-

kracht. Verhalen opgetekend vanuit de eigenheid van de 

mens. Deze eigenheid wordt gesymboliseerd door ieder 

verhaal een eigen gezicht te geven, ondermeer door  

lettertype en opmaak. En schoonheid natuurlijk. De mens 

is een mooi wezen.

Sterk!, 
een krachtig 

magazine  
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Clienten aan de slag in WijChens WijkCentrum
..

Pluryn 
betrekt nieuw 
hoofdgebouw

Samen Sterk!

Hoe dichter we 2014 naderen, hoe 

onzekerder de financiering van 

de specialistische, landelijke 

functies in de zorg lijkt te worden. 

Pluryn is een landelijk werkende, specialistische zorgverlener. 

Ook voor ons groeit de onzekerheid. Gelukkig worden we er niet 

plotseling mee geconfronteerd. We kijken al lange tijd vooruit. 

Zo openden we één gemeenschappelijke voordeur (klanten-

bureau) voor alle zorgvragers en investeren we veel in intranet 

en ICT. Afgelopen jaren waren competentieontwikkeling van onze 

medewerkers, goed leiderschap en het verbeteren van de  

kwaliteit van zorg speerpunten in de organisatie. Met als logisch 

gevolg dat het imago van Pluryn zich positief ontwikkelt. We 

zijn op de goede weg, bevestigen de resultaten van het onlangs 

gehouden ‘Medewerkerstevredenheidsonderzoek’. Op alle  

criteria en maatstaven maakte Pluryn de afgelopen twee jaar 

een grote sprong voorwaarts. Inmiddels scoren we veel beter 

dan gemiddeld in de sector, zeker in vergelijking tot andere 

‘grotere’ organisaties. 

Tegelijkertijd kijken we goed naar onze strategie. We verlenen 

vaker specialistische zorg buiten de muren van onze terrein-

voorzieningen. In goede afstemming met lokale partijen en 

vooral de cliënten zelf. We ondersteunen mensen op weg naar 

een zo zelfstandig mogelijke positie in de samenleving, zowel 

wat betreft wonen als werk of een alternatief voor werk. Via een 

tweetal re-integratiebedrijven, te weten Jobstap en het REA  

College, kan Pluryn mensen in het hele land naar werk begelei-

den. Al jaren realiseren we echte werkplekken voor mensen die  

vragen om dagbesteding. Cliënten maken daarin eigen keuzes. 

We werken intensief samen met gemeentes, met WSW-bedrijven 

en het midden- en kleinbedrijf, om die persoonlijke ambities te 

realiseren. Daarnaast proberen we van iedere belemmering een 

uitdaging te maken, zoals bijvoorbeeld gebeurt bij de bezuini-

gingen op vervoer. Daar hebben we tijdig en goed op ingespeeld. 

Over dit alles en meer leest u in deze eerste editie van Sterk! 

Veel leesplezier!

Rob de Jong - Voorzitter Raad van Bestuur 
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Dankzij buurtwerkbedrijf Brinkidee zijn mensen met een handi-

cap betrokken bij het beheer van het nieuwe wijkcentrum De 

Brink in Wijchen. Ook ontwikkelen ze activiteiten. De gemeente 

Wijchen had geen mogelijkheden om een vaste beheerder voor 

het gebouw aan te stellen. Zo ontstond het buurtwerkbedrijf, 

een samenwerking tussen het wijkcentrum en Pluryn. Cliënten 

De ondersteunende diensten van 

Pluryn verhuizen vanaf begin juni 

naar het nieuwe hoofdgebouw 

aan de Industrieweg 50 in  

Nijmegen. Afdelingen als Raad 

van Bestuur, HRM, ICT, Vastgoed, 

Marketing & Communicatie,  

Facilitair, Staf, Financiën en  

Research & Development zijn nu 

nog verspreid over het werkge-

bied gehuisvest. Het samenbren-

gen van alle afdelingen in één 

pand zal de onderlinge samen-

werking bevorderen, verwacht 

Hans van Schaik, lid van de Raad 

van Bestuur van Pluryn. “Het 

geeft gemak in de directe com-

municatie en afstemming en zal 

de kwaliteit van dienstverlening 

verder ten goede komen.” Het 

gebouw is goed bereikbaarheid 

per auto, fiets en openbaar ver-

voer. Vlakbij wordt momenteel 

hard gewerkt aan de nieuwe 

stadsbrug over de Waal, die het 

kantoorpand vanaf eind 2013 ook 

vanuit het noorden goed bereik-

baar maakt. 

van Pluryn zijn nu op werkdagen gastheer/gastvrouw in het 

wijkcentrum en stemmen activiteiten af. Cliënten ontwikkelen 

ook activiteiten voor en met buurtbewoners. Uit een inventari-

satie is gebleken aan welke activiteiten er behoefte is in de wijk. 

Een projectgroep bestaande uit cliënten en wijkbewoners zet de 

activiteiten op.
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Kemnade koos ervoor om de rechterlijke machtiging 

niet te verlengen. Jesmine kon dus gaan als ze wilde. 

“Ze dachten waarschijnlijk ook dat ik weg zou gaan, 

maar ik koos ervoor om te blijven. Omdat ik geen 

ander onderdak had, maar vooral omdat ik nu bezig 

ben met mijn toekomst.” 

“Ik ga samenwonen met mijn nieuwe vriend hier in 

Nijmegen. Dankzij mijn werk bij het Nijmeegs lunch-

café BliXem heb ik nu een werkritme. Jobstap probeert 

voor mij een betaalde baan te vinden. Het liefst werk 

ik in de horeca: in een partycentrum of in de catering.”

Jesmine is helemaal klaar voor de toekomst. “Iedereen 

is bezig om een woning en werk voor mij te vinden. 

Het kan voor mij niet snel genoeg gaan.” 

Toekomst

Ineens besefte Jesmine Korf (21) dat het niet langer 
zo kon. Dit wilde ze niet langer. “Ik heb een heel 
verleden achter mij en nam verkeerde beslissingen. 
Ik gebruikte drugs en ben zwaar mishandeld. Eerst in 
het Roemeense weeshuis en daarna door mijn vriend.” 
Kemnade heeft Jesmine geholpen om werk en een 
woning te vinden. En nu is ze klaar voor een nieuwe 
start van haar leven.

De eerste kennismaking van Jesmine met Kemnade roept  

andere herinneringen op. Ze werd er gedwongen opgenomen. 

Haar Nederlandse pleegouders waren zo bezorgd dat ze daarvoor 

een rechterlijke machtiging regelden. “Hoe ik dat vond? Tijdens 

de rechtszitting was ik onder invloed. Al die ruzies met mijn 

vriend was ik zat en ik maakte me niet druk. Pas toen ik hier 

aankwam en het terrein met de hekken zag, werd ik kwaad.”

Boos
“Na drie weken liep ik weg, naar mijn vriend in Enschede. Nadat 

ze mij teruggebracht hadden, zat ik drie maanden binnen. Er 

was overal begeleiding. Heel boos was ik, maar verzette me niet 

echt.” Jesmine weigerde te veranderen. “Als ik in de weekenden 

terug mocht naar Enschede, pikte ik mijn oude leven weer op.” 

Steun
“Wanneer de omslag kwam? Dat was 2 november. Na een week-

end waarin mijn vriend me weer zwaar mishandeld had. Na veel 

gesprekken met mijn begeleiders besefte ik: zo’n leven wil je 

niet leiden. De groepsleiding heeft me erg gesteund in dat  

proces. Ze hebben veel met me gepraat. Toen ineens viel het 

kwartje. Het maakt ook uit dat de groepsleiding bestaat uit 

mensen van mijn eigen leeftijd. Die begrijpen je beter.”
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Eigenlijk willen de meeste mensen hetzelfde: een huis, 
een relatie, een leuke baan met een inkomen. Dat 
geldt ook voor de cliënten van Kemnade in Groesbeek. 
En hun toekomstwens staat voorop bij deze vestiging 
van Pluryn. Op Kemnade wonen en werken  
volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking 
en flinke gedragsproblemen. Eef Rasing: “Natuurlijk 
kennen we de achtergronden van iedereen die hier 
verblijft, die zijn heel verschillend en vaak ook heftig. 
We houden daar rekening mee, maar we kijken vooral 
vooruit, naar wat de persoon zelf wil.”

Eef Rasing is Hoofd Behandeling Kemnade. Zijn team bestaat uit 

gedragswetenschappers,therapeuten, een psychiater, arts,  

doktersassistent en maatschappelijk werker. De behandelaars  

geven ‘niet vrijblijvende adviezen’ over de ondersteuning aan 

de cliënten. Zij ondersteunen de begeleiders van wonen, werk 

en vrijetijd in hoe ze het beste de cliënten kunnen begeleiden, 

zorgen dat iedere cliënt een inhoudelijk goed individueel plan 

krijgt en geven als het nodig is ook therapie.

Bestaan opbouwen
Kemnade is er voor (jong)volwassenen van 18-35 jaar met een 

IQ tussen de 55 en 85. Vaak is er ook sprake van autisme, ADHD, 

hechtingsproblematiek, borderline problematiek en/of  

drugsproblematiek. De bewoners zijn uitbehandeld bij een  

andere instelling. Ze komen van een andere vestiging van Pluryn, 

andere instellingen voor mensen met een verstandelijke beper-

king, uit de psychiatrie of justitie. Ze proberen bij deze Pluryn 

vestiging een nieuw bestaan op te bouwen. 

Na één tot vier jaar is ongeveer de helft van de bewoners van 

Kemnade toe aan een nieuwe fase in hun leven. Pluryn zoekt 

dan actief met de bewoner naar een geschikte plaats buiten 

Kemnade. Dit kan een appartement met begeleiding binnen een 

andere Plurynvestiging zijn, maar ook zelfstandig wonen in een 

huisje in een dorp of stad. Soms doen cliënten er vier tot acht 

jaar over voordat ze toe zijn aan een nieuwe fase. Een klein deel 

blijft langdurig op Kemnade wonen.

Kemnade is een locatie van Pluryn in Groesbeek. 

Er wonen mensen met een verstandelijke beperking. 

Deze cliënten hebben ook flinke problemen. 

Bijvoorbeeld drugs of borderline. 

De aanpak van Kemnade werkt. 

Veel cliënten beginnen na 4 jaar aan een nieuw leven.

Wat is het succes van Kemnade? 

Eef Rasing, hoofd Behandeling: 

“We kijken naar mensen en niet naar stoornissen. 

Bijna iedereen wil hetzelfde: 

een huis, een relatie en een betaalde baan. 

Daar werken we samen aan. 

We geven cliënten ook structuur.

Dat is een andere reden voor ons succes.”

“De mens
   wordt gezien”

Veilig
“Buitenstaanders denken vaak dat het er heftig aan toegaat op 

Kemnade. Maar eigenlijk is het hier relatief rustig,” licht Eef toe. 

“Onze werknemers moeten wel stevig in hun schoenen staan. 

Het gaat bij Kemnade echter niet om beheersen, maar om de 

cliënt te ondersteunen richting zijn of haar toekomstwens. Dit 

kan in de ene situatie betekenen dat we moeten begrenzen en 

in een andere situatie de cliënt verantwoord zijn of haar eigen 

ding moeten laten doen. Door middel van competentiegericht 

werken proberen we de zelfstandigheid van de cliënt te vergroten.”

Structuur 
“Het bieden van structuur is één van onze succesfactoren. Struc-

tuur wil niet zeggen dat alles strak vastligt, maar dat het voor 

bewoners duidelijk en helder is wat er van ze verwacht wordt 

en wat ze van begeleiders kunnen verwachten. 

Daarnaast staat een goede zinvolle invulling van werk en vrije 

tijd voorop. We zijn meer dan alleen een woonvoorziening. Een 

vrij grote groep werkt overigens buiten het terrein.”

De benadering van Kemnade is heel praktisch. Eef: “We kop-

pelen verschillende theoretische inzichten zoals de functionele 

gedragsanalyse en het multimodale (bio-psycho-social) model 

van Gardner and Sovner. Vanuit onze visie kijken we vooral naar 

de mens en niet naar de beperkingen of stoornissen, hoewel 

we er natuurlijk wel rekening mee houden. Iedere persoon is 

anders en heeft zijn of haar eigen wensen. En daar werken we 

aan.”
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De voormalige verkoeverkamer heet nu ‘innovation 
lounge’. Daarachter ligt de operatiekamer, inmiddels 
in gebruik als ‘innovation ok’. Boven de tafel in deze 
vergaderzaal hangt nog de indrukwekkende operatie-
lamp, alsof de chirurgen ieder moment kunnen  
binnenkomen. We zijn in het REshape & Innovation 
Center van UMC St Radboud in Nijmegen. In deze 
bijzondere werkomgeving ontmoet Peter Eggen, lid 
van de cliëntenraad van Pluryn, Lucien Engelen,  
directeur van het REshape Center. Onderwerp van  
gesprek: beeldbellen en andere zorginnovaties.

De centrale cliëntenraad doet mee aan een uitgebreide proef 

van Pluryn met beeldbellen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van 

FaceTalk, een beveiligd videosysteem dat is ontwikkeld door het 

REshape & Innovation Center. FaceTalk heeft veel weg van het 

bekende Skype of FaceTime, met dit verschil dat het voldoet aan 

de strenge eisen die de overheid stelt aan communicatie in de 

zorg. Tijdens een beleidsdag van Pluryn in het najaar van 2012 

hoorde Peter Eggen van de pilot. “We hebben als medezeggen-

schap meteen gezegd dat we mee wilden doen”, vertelt hij. 

“Cliënten van Pluryn bevinden zich door het hele land. Het kan 

voor sommigen een behoorlijke belasting zijn om voor een ver-

gadering van de medezeggenschap een lange reis te maken. 

Wellicht is beeldbellen hiervoor een uitkomst.”

 AlternAtief voor‘hAndshAke consulten‘
Lucien luistert aandachtig en vertelt: “We hebben FaceTalk  

ontwikkeld, omdat we het bizar vonden dat patiënten soms niet 

de mogelijkheid hebben om bij een bespreking te zijn, die over 

henzelf gaat. We wilden iets maken waardoor mensen zonder 

ingewikkelde techniek er toch vanuit huis bij kunnen zijn. Daar-

naast hebben we berekend dat dertig procent van de consulten 

in het ziekenhuis zogenaamde ‘handshake consulten’ zijn.  

Mensen hebben soms een heel eind gereisd en moeten daarna 

wachten omdat het programma van de arts uitloopt. Als ze dan 

eindelijk aan de beurt zijn, staan ze binnen een paar minuten 

weer buiten. Tot over drie maanden!” 

Natuurlijk kun je niet alle gesprekken via beeldbellen voeren, 

beseft Lucien. Maar voor veel consulten is het een oplossing. 

“Heb je al van het systeem gebruikgemaakt?”, wil hij van Peter 

weten.

Peter: “We hebben het sinds kort bij de centrale cliëntenraad in 

gebruik. De eerste ervaringen zijn positief. Mensen kunnen  

makkelijk betrokken blijven bij processen, zonder te hoeven 

reizen. Laatst was ik ziek en wilde ik toch graag nog even een 

bijeenkomst bijwonen. Dat is toen via de videoverbinding gelukt.”

 Meer toepAssingen Mogelijk
Peter ziet nog wel meer toepassingen voor beeldbellen binnen 

Pluryn. “Ik kan me voorstellen dat het gebruikt kan worden voor 

cliënten die buiten de instelling wonen, om contact te onder-

houden met de ambulante begeleiding”, oppert hij. Lucien kent 

het voorbeeld van een GGZ-cliënt die via FaceTalk contact opneemt 

met een hulpverlener wanneer hij een psychose voelt aankomen. 

“Het is al gebeurd dat de cliënt door zo’n gesprek weer rustig 

is geworden. Kijk, in zo’n geval is het systeem natuurlijk goud 

waard.”

Heeft Peter als gebruiker van FaceTalk nog adviezen?, vraagt 

Lucien. Die heeft Peter: “De applicatie is in het Engels. Daar heb 

ik zelf geen moeite mee. Maar ik kan me voorstellen dat het 

voor een aantal cliënten een drempel is. Verder heeft het systeem 

veel functionaliteiten en instellingen, waarvan we er eigenlijk 

maar een paar gebruiken. Kunnen al die randzaken er niet af?”

Lucien: “Het is mooi om te horen dat onze oplossingen voldoen, 

zoals Peter vertelt. Naar zijn suggesties voor verbetering gaan 

we zeker kijken!” 

 nieuwe innovAties koMen erAAn
Lucien laat tot slot een aantal innovaties zien die wellicht voor 

cliënten van Pluryn interessant kunnen worden. Zoals de iPad 

op een op afstand bestuurbare robot. En Google Glass, de bril 

met ingebouwd computerscherm. 

“Er komt enorm veel techniek op de zorg af. Soms worden zorg-

kosten onnodig hooggehouden, terwijl techniek veel kan oplos-

sen. Bij het REshape Center brengen we de trends van buiten 

naar binnen, passen ze eventueel aan en brengen ze weer naar 

buiten. Maar we zullen ons daarbij altijd de vraag moeten blijven 

stellen: willen we wel alles wat we kunnen?” 

innovAties 
een uitkoMst?
peter eggen ontMoet lucien engelen

Mensen reizen vaak lang naar het ziekenhuis. 

Ze praten dan maar kort met de arts. 

Lang reizen voor een kort gesprek hoeft niet meer.

Die gesprekken kunnen nu met FaceTalk. 

Dat is een computer programma. 

FaceTalk lijkt op Skype. 

Je kunt ook met 3 of meer mensen bellen. 

En je ziet met wie je praat. 

Er zijn strenge regels voor bellen in de zorg.

Daarom maakte het Radboud Ziekenhuis FaceTalk. 

Lucien Engelen en Peter Eggen spraken over FaceTalk. 

Lucien werkt voor het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen. 

Peter Eggen zit in de Pluryn cliëntenraad. 

Peter: “Laatst was ik ziek. 

Maar ik was door FaceTalk toch bij een vergadering. 

Je kan zo ook praten met je ambulant begeleider.” 

Lucien: “Zorg kost minder geld door beeldbellen.”
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PlurynPlein is een intranet voor iedereen die van de 

diensten van Pluryn gebruik maakt. Er staat infor-

matie op, maar bezoekers kunnen er ook in een 

veilige omgeving chatten, mailen, foto’s en filmpjes 

plaatsen en gamen.

“Toegang tot het web is heel belangrijk voor mensen 

met een handicap. Hiermee kunnen ze meer mensen 

ontmoeten en gewoon meedoen in de maatschap-

pij. Dat blijkt uit intern onderzoek bij Pluryn”, zegt 

Sanneke Langendoen, projectmanager Zorg 2.0 bij 

Pluryn. 

“Natuurlijk kunnen cliënten ook gewoon op Twitter 

en Facebook. Maar een aangepaste intranetomgeving 

is belangrijk. Er bestaan bijvoorbeeld speciale  

programma’s voor mensen met een verstandelijke 

handicap. De vormgeving is minder druk en het 

taalgebruik begrijpelijk.”

Marian Draaisma

PlurynPlein

Oplossingen bedenken
De strategie van Pluryn was de medewerkers te faciliteren en te 

laten spelen met online mogelijkheden. Dat maakt het aantrek-

kelijk om online te denken. Creatieve toepassingen voor eHealth 

dienen zich dan vanzelf aan. Wat kunnen we met Facebook, met 

Twitter? Waarom bellen als we ook kunnen ‘teksten’. En kan een 

videoverbinding een fysieke ontmoeting vervangen? 

Marian: “Vanuit die gedachte zijn we aan het werk gegaan.  

Er zijn nieuwe oplossingen bedacht. Zoals de chatfunctie op de 

website van Pluryn en een eigen intranet voor cliënten: het 

PlurynPlein. We doen een uitgebreide proef met beeldbellen 

binnen de organisatie. Het Elektronisch Cliëntendossier (EIP) 

wordt in gebruik genomen op de locaties en samen met enkele 

andere zorgaanbieders werken we aan een landelijk burgerplat-

form, dat de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie 

van mensen bevordert en bovendien zorgkosten vermindert.”

Keihard werken
Is Pluryn daarmee een voorbeeld voor andere zorginstellingen? 

“Die vraag is minder relevant”, vindt Marian. “Onze claim is 

‘Sterker in de samenleving’. Online oplossingen horen bij het 

spectrum van mogelijkheden waarom cliënten vragen. Werk je 

hier als zorginstelling niet keihard aan, dan doe je niet meer 

mee. Zo simpel is het.”

Pluryn profileert zich graag als een innovatieve zorg-
organisatie, die serieus werk maakt van eHealth. Maar 
is Pluryn wel zo vernieuwend? Waarom houden we 
ons zo intensief bezig met die digitale wereld? En wat 
doen we daar precies? Marketing manager Marian 
Draaisma van Pluryn legde het uit aan een grote groep 
belangstellenden, tijdens het Health Valley Event 2013 
in Nijmegen en wil het graag voor Sterk! nog een keer 
toelichten.

Natuurlijk, Pluryn gaat al jaren digitaal. Er zijn tal van applicaties 

ontwikkeld om de organisatie te stroomlijnen. Medewerkers kun-

nen digitaal declareren, ontvangen digitale loonstrookjes en 

kunnen vanuit huis inloggen op intranet en hun e-mail. De 

communicatie met zorgkantoren en zorgverzekeraars verloopt 

digitaal. “Maar dat is niet de online wereld die op de medewer-

kers in de leefgroepen afkomt. Uit een grootschalig onderzoek 

in 2009 bleek dat cliënten vaak prima thuis zijn in de online 

wereld. Regelmatig beter dan hun begeleiders. Soms hielpen 

cliënten de begeleider. Op dit belangrijke gebied gaf Pluryn dus 

onvoldoende kennis door aan cliënten.” 

Afwachten kan niet 
Dat vroeg om actie. Een afwachtende houding past hier niet. 

Bewegen voor de troepen uit wel. En dus ging Pluryn aan de 

slag. “Hoe krijg je zo’n grote zorgorganisatie met 3.500 mede-

werkers een beetje digi-minded? Dat was de uitdaging waarvoor 

we stonden. Allereerst kreeg iedere cliënt een internetaansluiting 

op zijn kamer. Dat kostte wel even discussie. Het openstellen 

van online kanalen leverde vragen op als: is dat wel nodig, het 

gaat toch prima? En er was angst: voor loverboys die via de chat 

contact zoeken, cliënten die online gaan bestellen of gokken.”

Maar ook onwetendheid. Hoewel je met onwetendheid op het 

gebied van eHealth niet meer wegkomt in een zorgorganisatie. 

“Tot voor kort kon je nog een lachje scoren als je zei niets te 

weten over digitale vraagstukken. Inmiddels niet meer. Die hou-

ding zal eerder een vraag ontlokken over je pensioengerech-

tigde leeftijd. Je moet mee, anders doet dat afbreuk aan je  

beroepsstatus.” 

ehealth bij Pluryn

Bijna iedereen gebruikt internet. 

Cliënten bij Pluryn willen ook online zijn. 

Marian Draaisma is manager Marketing bij Pluryn. 

Zij vertelt wat Pluryn deed. 

Woon je bij Pluryn? 

Dan heb je een aansluiting voor internet op je kamer. 

Er is een intranet voor cliënten. 

Je kunt chatten op de website. 

Ook is Pluryn bezig met beeld bellen. 

Dan zie je elkaar bij het bellen. 

Marian: “De zorg moet meedoen. 

Iedereen wil meedoen in de maatschappij. 

Dat is makkelijker met internet.”

Voor De troePen uit 



Naar een nieuwe vorm 
van jeugdhulpverlening

egraaf@pluryn.nlinformatie
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Pluryn ondersteunt mensen met een handicap en/of  

complexe problematiek. Voor jongeren met complexe zorg-

vragen beschikken we over een uiteenlopend aanbod, van 

wonen en behandeling tot arbeidsintegratie. Kijk voor meer 

informatie op www.pluryn.nl. 

Jan Pieter Heije, terreinlocatie
Orthopedagogisch behandelcentrum voor jongeren van 5-16 

jaar met een licht verstandelijke handicap en gedrags- 

problematiek. 

Jan Pieter Heije, buiten
Leefgroepen, woontrainingshuizen, IWIB, dagbehandeling, 

moeder-kindhuis, gezinsbegeleiding, ambulante zorg voor 

jongeren met een licht verstandelijke handicap.

De Beele
Orthopedagogisch behandelcentrum voor jongeren van  

12-21 jaar met een licht verstandelijke handicap en gedrags-

problematiek.

De Hoenderloo Groep
Specialistische jeugdzorg voor jongeren van 10-18 jaar met 

complexe problematiek.

Werkenrode Jongeren
Voor verblijf en behandeling van jongeren met een licha-

melijke handicap en bijkomende (gedrags)problematiek.

Leren en werken
Pluryn heeft maatschappelijke ondernemingen, leerwerk-

bedrijven, activiteitencentra, opleidingen en scholen. Daar-

naast werkt Pluryn nauw samen met re-integratiebedrijf 

Jobstap en met het bedrijfsleven. 

Hoe ziet de zorg er over 5 jaar uit? 

Dat weten we niet precies. 

Er verandert veel. 

Eric van der Graaf is manager bij Pluryn. 

Eric vertelt over die veranderingen: 

“Jongeren wonen straks langer thuis. 

De zorg moet goedkoper, korter en dichter bij huis. 

Pluryn werkt samen met andere instellingen.

Er komt dan 1 adres voor alle zorg.

De zorgvraag van jongeren en ouders staat voorop.

Ze krijgen dan de beste zorg bij hun vraag.”

Hoe ziet de jeugdhulpverlening er over pakweg vijf 
jaar uit? Niemand die het precies weet. Zeker is dat 
er veel verandert. Gemeenten krijgen het voor het 
zeggen en er moet worden bezuinigd. Als specialist 
in de zorg voor jongeren met een licht verstandelijke 
handicap (LVG) denkt en praat Pluryn graag mee over 
oplossingen.

De tijd dat kinderen, jongeren en hun ouders gedurende vele 

jaren gebruik konden maken van diverse vormen van begeleiding 

en behandeling binnen één instelling, is wel zo’n beetje voorbij. 

Zorg zal meer en meer op maat geboden gaan worden en plaats-

vinden bij de cliënt thuis.

 

De samenwerking zoeken
“De interne zorgketen is aan vernieuwing toe”, bevestigt Eric 

van der Graaf, manager LVG extramuraal bij Pluryn. “Hoe het 

nieuwe model er uit komt te zien, is momenteel volop in ontwik-

keling. Het lijkt er in ieder geval op dat de samenleving het niet 

meer kan opbrengen dat een kind jaren achtereen behandeling 

binnen een intramurale setting krijgt. Het moet korter, effectie-

ver. Zeker als straks de financiering naar de gemeente gaat en 

er minder geld beschikbaar is. Voor Pluryn is het zaak om ervoor 

te zorgen dat ook dan onze expertise wordt ingekocht en bij de 

cliënt terechtkomt.” 

“We gaan daarvoor steeds meer samenwerken met collega- 

instellingen als De Driestroom, Dichterbij en Siza. Maar ook Pro 

Persona (GGZ) en Iriszorg (verslavingszorg) lopen tegen  

LVG-problematiek aan. Daar willen wij als specialist toegevoegd 

worden. We nemen daarom deel aan platforms en proeftuinen. 

We willen participeren!”

Terreinlocaties hebben toekomst
Betekent de groei van de ambulante zorg het einde van de  

terreinlocaties van Pluryn voor jongeren met een LVG? Eric van 

der Graaf meent van niet. “Wat ambulant en kortdurend kan, 

gaan we zo doen. We gaan meer de wijk in en bieden de zorg 

dichterbij de cliënt. We schuiven dus op naar de voorkant, maar 

mogen ondertussen de achterkant niet vergeten. Een locatie als 

Jan Pieter Heije in Oosterbeek blijft bestaan en zal zich nog meer 

specialiseren in de behandeling van LVG-jongeren met complexe 

problematiek. Er blijven altijd jongeren die de veiligheid van een 

terrein nodig hebben. Maar de manier van kijken en werken 

verandert. We transformeren van een aanbodgerichte naar vraag-

gerichte organisatie.”

    Pluryn
participeert!

Jeugdhulpverlening 
bij Pluryn



 Sterke verhalen
Van harde werkers 
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Esther zit op 
haar plek aan 

de balie
Geen lege 
schappen 

dankzij Roy

Op praktijkschool De Zonnegaard in Nijmegen leerde Roy 
Heimans (21) alles over het werken in een supermarkt. 
Na een stage van drie jaar en een baan bij de C1000, kon 
hij onlangs als vakkenvuller bij de Coöp Walraven in 
Nijmegen aan de slag. “Meestal doe ik kruidenierswaren 
en soms groente.”
“Mijn jobcoach van Jobstap had al contacten bij de Coöp. 
Toen er een vacature was, belde hij op of ik interesse 
had. Dat had ik wel!” Het sollicitatiegesprek verliep goed. 
En dus staat Roy nu drie dagen in de week vroeg op. 
Om half zeven fietst hij weg, om op tijd op zijn werk te 
zijn. “Ik ben snel gewend geraakt. Het is een overzich-
telijke winkel. En het personeel is aardig en heeft me 
goed opgevangen. Ik kreeg maar een maand proeftijd 
omdat ik al veel ervaring heb als vakkenvuller.”
Roy is enthousiast en denkt mee over de indeling van 
vakken en manden waarin aanbiedingen moeten worden 
gelegd. “Ik kan ook de posters met actieprijzen maken”, 
vertelt hij. In mei hoort hij of zijn contract verlengd 
wordt. “Ik hoop het. Misschien kan ik dan in plaats van 
zaterdag op maandag gaan werken. Dat zou ik fijn  
vinden.”

“Dit werk past precies bij mij. Dit is wat ik leuk vind”, 
laat een enthousiaste Esther van Dreumel (28) weten. 
Ze werkt aan de balie op locatie Kerkenbos van Pluryn, 
in Nijmegen. Ze staat er bezoekers te woord, beantwoordt 
de telefoon, doet kopieer- en typewerk. “Ik ben hier 
terechtgekomen via een cliëntvacature van Pluryn. Ik 
woon in Woonvorm Wijchen, onderdeel van Pluryn. Twee 
keer per week kom ik met de taxi hiernaar toe. Eén dag 
werk ik aan de balie, de andere dag verricht ik secreta-
rieel werk voor de medezeggenschapsraad van Pluryn“
Esther volgde de richting Kantoorpraktijk aan de  
Werkenrode school in Groesbeek. Daarna spijkerde ze 
zichzelf bij met de opleiding Administratief Medewerker 
van de LOI. “Binnenkort start ik met de opleiding Secre-
taresse, via Laudius. Omdat ik het leuk vind en omdat 
ik bij wil blijven. Ik zou best meer willen werken. Want 
ik voel me achter een balie helemaal ‘thuis’. Ik ben hier 
onder de mensen en ontmoet ook mensen zonder be-
perking.”



 

16 17

Jelle wordt 
rustig van 

slopen

Martijn bloeit 
op tussen de 
orchideeën

Jimmy is schoon-
maker in hart 

en nieren

Sterke verhalen
Van harde werkers van harde werkers

Martijn Looijs (23) volgde de Groenopleiding van het REA Col-

lege. Nu werkt hij bij de orchideeënkwekerij Schouten & Van 

Marwijk in het kassengebied Bergerden bij Bemmel. Normaal 

bemiddelt REA College leerlingen naar een plaats op de arbeids-

markt. Martijn ging zelf op pad. “Een vriend werkte bij Schouten 

& Van Marwijk. Het leek me leuk. Daarom stuurde ik een e-mail.” 

Hij mocht een dag bij de kwekerij langskomen. Dat mondde uit 

in een contract. De eigenaren Wendy en Edwin Schouten wilden 

hem er graag bij hebben. Martijn is een manusje van alles. Maar 

hij sorteert ook met behulp van een robot planten uit op kleur 

en leverancier. Martijn neemt steeds meer initiatief. Hij ontwik-

kelt zich snel, constateert ook Carl Hein, jobcoach van REA 

College. De vervolgstudie Vakbekwaam Medewerker Plan-

tenteelt niveau 3 die Martijn nu volgt aan het Groenhorst 

College, draagt daar ongetwijfeld aan bij. In de 

toekomst wil hij meer bij de plantenteelt zelf 

betrokken zijn. “Het is toch mooi dat een bloem 

tot leven komt als je er goed voor zorgt?”

“Auto’s sloopklaar maken is leuk werk. De ruiten eruit tikken, 

de olie en koelvloeistof aftappen. Soms mag ik zelfs even met 

een auto over het terrein rijden.” Jelle Heijstek (22) werkt bij 

een autosloperij in Apeldoorn. Hij had altijd al iets met auto’s. 

Daarom zocht Pluryn voor hem een baan in de autobranche. 

Samen met zijn begeleider googlede Jelle wat adressen van 

sloperijen. Bij het tweede bedrijf waar hij solliciteerde, was het 

al raak. De baas werkte al eerder met jongeren van De Hoender-

loo Groep. Twee dagen per week rijdt Jelle nu op zijn scooter 

naar zijn werk. Hij voelt weinig stress en het bevalt hem  

Leren uit boeken en achter de computer zitten, vond Jimmy 

Smits maar niets. Hij wilde werken. Het liefst als schoonmaker, 

net als zijn moeder. Via het leerwerkbedrijf Werkzin van Pluryn 

vond hij een vaste baan bij schoonmaakbedrijf Van Londen in 

Arnhem.

Jimmy (21) woont in een leefgroep van Pluryn in Groesbeek. Vier 

dagen in de week staat hij om half vijf ’s morgens op, om op 

tijd bij zijn werk in Arnhem te zijn. Eerst de bus, dan de trein. 

Het was even wennen, geeft hij toe, maar het kost hem nu geen 

moeite meer. “Ik heb het erg naar mijn zin bij Van Londen.”

Inmiddels heeft Jimmy een contract verdiend voor vier dagen. 

Hij is altijd op tijd, is betrouwbaar, heeft doorzettingsvermogen 

en is beleefd, vindt Marcel Bruggenman van Van Londen. Een 

collega is zijn vaste begeleider. Samen met hem gaat hij naar 

klanten om schoon te maken. De volgende stap is het halen van 

een vakdiploma. “Daar heb ik wel zin in”, zegt Jimmy. “Met dat 

diploma kan ik laten zien wat ik tot nu toe bereikt heb. En ik 

wil verder in het vak, daarbij helpt een diploma ook.” 

uitstekend. Graag wil hij een dag 

langer bij het bedrijf werken. Zijn 

begeleider ziet ook dat dit werk 

Jelle veranderd heeft. Hij is nu veel 

rustiger, een andere jongen. Later 

wil Jelle graag auto’s leren repareren. 

Wanneer Jelle een weekend bij zijn 

ouders is en zijn broer klust aan de 

auto dan vindt Jelle het leuk om mee 

te kijken.
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Piet heeft geen ouders meer. Sinds het overlijden van zijn 

moeder twee jaar geleden, verzorgt hij zichzelf en zijn  

woning niet goed. Zijn administratie is onoverzichtelijk  

geworden. De huisarts is na een tip van de buren op bezoek 

geweest. Piet zegt tegen de arts dat hij niet weet wat of 

wie hem kan helpen. Zelf ervaart hij geen last, al is hij wel 

wat benauwd.

Ambulante zorg van Pluryn start het gesprek met Piet. In 

de eerste twee weken stelt de ambulant werker samen met 

hem praktische doelen. Deze hebben betrekking op zijn 

gezondheid, administratie, persoonlijke hygiëne en het  

opruimen van de woning. Tijdens deze weken brengt de 

ambulant werker ook het sociale netwerk van Piet in kaart. 

Er blijkt nog familie te zijn: een tante in Rotterdam met 

Ambulante zorg van Pluryn richt zich op het herstellen van de 

basis: het leven, wonen en werken. De aan huis geboden zorg 

benut en versterkt de ‘eigen kracht’ van de hulpvrager. “De 

invulling van de ambulante zorg is vaak praktisch, op basis van 

een goed en actueel plan”, vertelt clusterleider André Meijerink. 

“Daarnaast kijkt de ambulant werker, samen met de hulpvrager, 

goed of er mogelijkheden zijn voor steun en begeleiding binnen 

de familie, de omgeving, de wijk, de gemeentelijke diensten of 

woningbouwvereniging. Is er aanvullende hulp of behandeling 

nodig, bijvoorbeeld bij gedragsproblemen, verslaving of depres-

sie? Dan kan Pluryn daar zelf of eventueel samen of met  

andere zorgaanbieders voor zorgen.”

Als de hulpvrager dankzij de zorg tot evenwicht komt en de 

doelen bereikt zijn, dan kan de  ambulant werker zich richten 

op het vasthouden van het geleerde. “Met steun van het eigen 

netwerk, kunnen we daarna de ambulante hulp gaan afbouwen.”

MethodIsch	kader	doorontwIkkelen
Pluryn biedt ambulante zorg aan verschillende mensen, met  

uiteenlopende vragen. Het is van belang dat alle ambulante 

zorgmedewerkers de methodiek kennen en weten wat de  

principes en werkwijzen zijn. Het beschrijven en doorontwik-

kelen van het methodisch kader gebeurt momenteel op een 

bijzonder manier. 

“Onder begeleiding van een externe coach/ontwikkelaar brengt 

het ambulante team de werkwijze in kaart, die in de praktijk is 

ontstaan. Daarna bespreken teamleden in een drietal sessies 

enkele praktijkcases. Zij benoemen daarin de ‘leidende werk-

principes’, de door hen ontdekte ‘werkzame factoren’ en  

‘succesvolle interventies’”, aldus André Meijerink.

PIet	doet	
Mee	
dankzIj	
aMbulante	
zorg

haar nieuwe partner. Zij zijn bereid om eens in de maand 

bij Piet op bezoek te gaan. Ook de buren bieden aan af en 

toe met Piet een uitje te ondernemen. Hij gaat graag mee.

De ambulant werker gaat dieper in op de interesses van 

Piet. Piet zegt dat hij veel van treinen houdt. Zijn vader 

werkte vroeger bij de Nederlandse Spoorwegen. Hij heeft 

het idee dat internet hem in contact kan brengen met 

andere treinfanaten. De ambulant werker gaat samen met 

Piet naar de bibliotheek om te leren hoe hij op de computer 

informatie kan vinden. 

Na twee maanden zegt Piet blij te zijn met alles wat hij 

anders doet. Nu gaat het om het vasthouden van de inge-

zette verandering.

oPleIdIng
Tegelijkertijd krijgen de ambulante werkers een aanvullende 

maatwerkopleiding, als aanscherping van het competentie- 

gerichte werken, dat alle werkorganisaties van Pluryn toepassen. 

André: ”Door de combinatie van casusbesprekingen en opleiding, 

met daarin de nieuwste wetenschappelijke inzichten, verbindt 

het ambulante team interne en externe kennis op cyclische 

wijze.  Zo komen we tot een kwalitatief hoge en onderbouwde 

werkwijze van ambulante zorg. Deze wordt momenteel dooront-

wikkeld en beschreven.” 

aMbulant	teaM	Pluryn:	
sleutelen	aan	de	basIs

Piet (48) heeft een licht verstandelijke beperking. Hij woont alleen en wandelt elke dag naar 

de supermarkt voor zijn boodschappen. Hij lijkt volgens de buren geen duidelijke interesses 

en/of sociale contacten te hebben. Piet kijkt graag de hele dag televisie. 

Mensen met een verstandelijke beperking staan in deze tijd voor grote uitdagingen. Er wordt een groot beroep 

gedaan op hun eigen verantwoordelijkheid. Soms raken ze de draad kwijt en staan ze er alleen voor. Hulp aan 

huis (ambulante zorg) van Pluryn zorgt ervoor dat ieder mens mee kan doen in de samenleving. Een steuntje in 

de rug is soms al genoeg. Bij anderen is een intensiever of langdurend traject nodig.

Veel mensen wonen in een eigen huis. 

Ze hebben soms meer hulp nodig. 

Bijvoorbeeld bij een verstandelijke handicap.

Ze krijgen dan ‘ambulante’ zorg van Pluryn. 

Dat is hulp bij mensen thuis. 

Die hulp is vaak heel praktisch. 

Bijvoorbeeld: helpen met een rekening betalen. 

Familie, vrienden en buren helpen ook vaak. 

Mensen van Pluryn weten veel.

Ze hebben een goede opleiding.

Zijn er problemen met alcohol en drugs?

Pluryn geeft dan goede raad en hulp.

Gaat alles weer goed? 

Dan is er geen zorg meer nodig. 
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De tijd dat taxibusjes massaal van en naar dagbeste-

dingslocaties van Pluryn reden, is wel zo’n beetje 

voorbij. Natuurlijk, er rijden nog wel busjes, maar het 

is allemaal veel efficiënter georganiseerd. En een  

groeiende groep cliënten reist voortaan per openbaar  

vervoer. Henske Schipdam, projectleider Vervoer bij 

de RVE Dagbesteding, vertelt over de opgelegde  

bezuinigingen op het vervoer en de manier waarop 

Pluryn daarop inspeelde.

In januari 2012 startte Pluryn met het project Vervoer, na de 

eerste korting op de vervoersvergoeding. “Zouden we op  

dezelfde voet doorgaan, dan kwamen we jaarlijks tonnen tekort 

op het vervoer. En dat terwijl we er al kritischer naar waren gaan 

kijken. In 2011 legden we alle vervoer bij één regievoerder neer: 

Connexxion. Die schakelt onderaannemers in. We krijgen sinds-

dien factuurbijlagen met specificaties van alle ritten. Daardoor 

hebben we zicht gekregen op wat het vervoer per cliënt kost. 

Op basis daarvan konden we al meteen enkele maatregelen 

nemen, die niet echt pijn deden, maar wel een daling in de 

kosten teweegbrachten”, kijkt Henske terug. 

effIcIente	PlannIng
Het bleek echter niet genoeg. Zeker niet toen de bezuinigingen 

in het Lenteakkoord bekend werden. De ‘Lentecoalitie’ kortte de 

basisvergoeding voor vervoer met maar liefst 55%. Dat is daar-

mee niet meer kostendekkend. “Cliënten vreesden al snel dat 

ze straks niet meer naar de dagbesteding konden. Daarom  

hebben we vanaf het begin gezegd: er gaan geen rare dingen 

gebeuren. Iedereen houdt passende dagbesteding. Daar zorgen 

wij voor.”

In de tussentijd ging Henske met Connexxion in gesprek over 

een passende prijsstelling. De planning werd zo efficiënt  

mogelijk gemaakt, door zoveel mogelijk ritten te combineren. 

Tegelijkertijd is contact gelegd met zorgorganisatie De Driestroom 

voor het maken van gezamenlijke afspraken. 

“Daarnaast vinden we dat er voor schrijnende gevallen een 

uitzondering mogelijk moet zijn. In 2013 hebben we extra budget 

vrijgemaakt. Zo hebben we tijd om daar een goede oplossing 

voor te vinden.”

reIzen	Met	het	oPenbaar	vervoer
Ook is er gezocht naar alternatieven. Een goedkope manier van 

reizen is het openbaar vervoer. Een aantal cliënten reist al met 

het openbaar vervoer. Anderen kunnen wellicht per bus of trein 

reizen, maar staan daar niet bij stil. Voor hen startte Pluryn een 

OV-training. Zo’n dertig cliënten meldden zich vrijwillig aan.  

Zij krijgen een individuele training door vrijwilligers, tot ze zelf-

,,	
Iedereen	houdt		
dagbestedIng!,,

standig van en naar de dagbesteding kunnen reizen. De  

OV-training trok grote belangstelling en haalde zelfs de  

televisie met een reportage in EenVandaag.

Henske ziet nog meer mogelijkheden: “We willen de  

OV-training breder oppakken en er ook een verkeerstraining 

aan koppelen. We zijn erover in gesprek met andere zorg-

organisaties. Daar betrekken we ook vervoerders bij. Want 

het OV is nog niet toegankelijk genoeg voor mensen met 

een handicap. Chauffeurs en passagiers moeten er soms 

nog aan wennen dat steeds meer mensen met een beper-

king met de bus reizen. Het moet gewoon worden. Veel 

mensen weten nu nog niet goed hoe ze met reizigers met 

een handicap moeten omgaan.”

verder	denken
Henske zit nu wekelijks met Connexxion aan tafel om over 

de voortgang te praten. Ondertussen wordt er binnen het 

project Vervoer verder gedacht. Om eigen vervoersmiddelen 

van Pluryn in het rijschema te betrekken bijvoorbeeld. Maar 

ook om nieuwe bushaltes te plaatsten in de buurt van 

dagbestedingslocaties. Aan de andere kant kijkt Pluryn bij 

het openen van nieuwe dagbestedingslocaties voortaan 

goed naar de bereikbaarheid met het openbaar vervoer. 

“Want wat we willen is mensen mobiel houden en voorko-

men dat locaties moeten sluiten omdat het vervoer ernaar-

toe te duur is”, aldus Henske.

op	zoek	naar	alternatieven	voor	het	vervoer

SAMENGEVAT

De regering geeft minder geld voor vervoer naar dagbesteding. 

“Maar iedereen kan gewoon naar dagbesteding gaan. 

Er gebeuren geen rare dingen.” 

Dat zegt Henske Schipdam van Pluryn. 

Zij praatte met bus bedrijven over de prijzen. 

Reizen met taxibusjes kon goedkoper. 

Pluryn gaf ook trainingen voor openbaar vervoer. 

Want reizen met de bus of trein is goedkoop. 

30 mensen met een handicap leerden zelfstandig reizen. 

De training Openbaar Vervoer was iets nieuws. 

Het tv-programma EenVandaag maakte er een filmpje over.



Over Bureau BAAS

BAAS is een afkorting voor ‘Begeleide Arbeid en Acti-

viteiten in de Samenleving’ en hoort bij Pluryn. Het 

doel van Bureau BAAS is toekomstwensen van mensen 

met een beperking op het gebied van arbeid en acti-

viteiten in vervulling te laten gaan. Dat kan individueel 

of in groepsverband. Meer weten? Neem dan contact 

op met Bureau BAAS: 

Tel: 088 779 23 00

E-mail: BAAS@pluryn.nl
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“Goedemiddag mevrouw, wilt u geholpen worden met 
instappen of wilt u het liever zelf doen?” Een vrouw 
op leeftijd met rollator kijkt in het vriendelijke gezicht 
van Frank Zoet (28, op de foto). Hij is bewoner van 
de Groesbeekse Tehuizen van Pluryn en werkt één dag 
in de week als bussteward in Arnhem. “En dit is onder 
meer wat ik doe”, vertelt Frank, terwijl hij de rollator 
van de vrouw de bus in tilt.

Leroy Martha (19) kijkt ondertussen goedkeurend toe. Hij vormt 

samen met Frank één van de zeven duo’s van Bureau BAAS (zie 

kader) die elke maandag allerhande service verlenen aan  

busreizigers. “Naast hulp bij het instappen, kunnen we ook 

informatie geven over buslijnen en bestemmingen”, vertelt Leroy. 

“En door onze hesjes denken mensen ook vaak dat we contro-

leurs zijn. Het komt regelmatig voor dat als wij instappen,  

mensen ineens toch maar besluiten in te checken, haha!”

EchtE buSExpERtS
Frank en Leroy mochten zich niet zomaar busstewards noemen. 

Twee tweedaagse cursussen maakten van de jongens echte 

busexperts. “We leerden van alles”, legt Frank uit. “Hoe benader 

je mensen? Hoe ga je om met bepaalde situaties? Hoe ziet het 

busnetwerk er in Arnhem uit? Heel interessant allemaal.” Zijn 

collega Leroy valt hem bij: “Aan het eind van de cursussen  

kregen we een heuse toets. Die vond ik nog best lastig.”

GEk van buSSEn
En dat terwijl Leroy toch de nodige affiniteit heeft met bussen. 

Sinds zijn zesde is hij helemaal weg van het vervoersmiddel. 

“Ik reis het hele land door om bussen te filmen”, vertelt de 

Nijmegenaar. “Inmiddels heb ik al uren aan materiaal verzameld. 

Het is dan ook mijn droom om buschauffeur te worden, al wordt 

dat wel heel moeilijk. Maar ik werk er keihard voor.” De ervaring 

die hij opdoet als bussteward komt daarbij goed van pas. “Soms 

vraag ik tips aan de buschauffeurs en ik heb zelfs een keer op 

het parkeerterrein een stukje mogen rijden. Zo kwam ik dankzij 

mijn werk als bussteward echt in aanraking met mijn droom. 

Hoe dat voelde? Heerlijk!”

Terwijl het einde van het gesprek nadert, laat een voorbijganger 

weten naar het Centraal Station Arnhem te moeten. “Dan moet 

u Lijn 1 hebben vanaf het Velperplein”, zegt Frank meteen. “Twee 

haltes blijven zitten en dan bent u er.”

Frank en Leroy 
werken als 
bussteward 
bij breng

"		blIj	dat		
Ik	eraan		
begonnen	
ben	"

baaS in 
dE buS!

Vier dagen in de week komt Marre Eekhout met de 
taxi naar JaDoen! in Druten voor dagactiviteiten. Hij 
werkt met textiel en hout, hij schildert en computert. 
Allemaal hobby’s die hij niet graag opgeeft. De over-
heidsbezuinigingen op het taxivervoer van en naar 
dagbestedingsactiviteiten leken roet in het eten te 
gooien. Gelukkig is er een oplossing: Marre doet mee 
aan de OV-training van Pluryn. Binnenkort 
reist hij zelfstandig per bus op en neer tussen 
zijn woonplaats Beneden-Leeuwen en JaDoen! 
in Druten. “Nooit gedacht dat ik dat zou kun-
nen!”
 

Vanwege de bezuinigingen reist een groep bezoekers 

sinds kort met de speciale JaDoen-taxi naar Druten. 

Voor Marre was dat helaas geen oplossing. “Ik heb ’s 

morgens wat langer tijd nodig om op te starten. Anders 

zou ik wel met de anderen mee kunnen. Pas om tien 

uur kan ik thuis weg. Ik bel nu de deeltaxi, maar dat 

is voor mij alleen eigenlijk te duur. Dan is de bus de 

enige oplossing. Dat zag ik al een tijdje aankomen.”

elke	donderdag	oefenen
Vorig jaar startte hij daarom met een groepje bezoekers van 

JaDoen! de werkgroep Op Reis. Doel was uit te zoeken hoe het 

vervoer naar de dagbesteding geregeld kan worden en een  

oefendag voor het reizen met het OV te organiseren. Samen met 

Henske Schipdam, projectleider Vervoer van Pluryn zorgde hij 

ervoor dat er een oefenbus naar Druten kwam. Er werd flink 

geoefend met het in- en uitrijden met de rolstoel en het in- en 

uitchecken met de OV chipkaart.

“Die week heb ik voor mezelf een OV Chipkaart aangevraagd”, 

vertelt Marre. “Kort daarna ben ik begonnen met de OV-training. 

Elke donderdagochtend reis ik nu samen met een stagiair van 

JaDoen! met de bus van en naar Druten. Nog twee keer oefenen, 

denk ik en dan kan ik zelfstandig reizen.”

Met	de	bus	naar	tIel
“Wat het lastigste is? Het durven. Ik moet de chauffeur durven 

aanspreken en vragen of hij me wil helpen om de plank uit te 

klappen en de rolstoel vast te zetten. En ik moet denken aan 

het in- en uitchecken. Maar het gaat steeds beter!”

“Ik het nooit gedacht dat ik zelfstandig zou kunnen gaan reizen. 

Ik vind het heel erg leuk. Ik denk dat ik in de toekomst ook met 

de bus naar Tiel kan. Daar kan ik gaan schilderen in het atelier 

van een kunstenaar. Ik ben echt blij dat ik aan de training  

begonnen ben.” 

Marre	eekhout	volgt	de	
ov-training	van	Pluryn

OvER buREau baaS

BAAS is een afkorting voor ‘Begeleide Arbeid en  

Activiteiten in de Samenleving’ en hoort bij Pluryn. 

Het doel van Bureau BAAS is toekomstwensen van 

mensen met een beperking op het gebied van arbeid 

en activiteiten in vervulling te laten gaan. Dat kan 

individueel of in groepsverband. Meer weten? Neem 

dan contact op met Bureau BAAS: Tel: 088 - 779 23 00 

E-mail: BAAS@pluryn.nl



            Buurtmarkt Breedeweg:

Ontmoetingspunt 
  voor de hele buurt
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Afwisselend werk bij
de Buurtmarkt

Bij Buurtmarkt Breedeweg is veel werk te doen. Je 

kunt aan de slag bij de administratie, bediening, 

keuken, bakkerij, emballage, boodschappendienst, 

schoonmaak en groenonderhoud. Er is plek voor 

vrijwilligers, mensen met een handicap en mensen 

die deelnemen aan re-integratie en participatie-

trajecten. Kijk voor meer informatie op 

www.buurtmarktbreedeweg.nl

Met Buurtmarkt Breedeweg is de gemeente Groesbeek 
vanaf september 2012 een unieke supermarkt rijker. 
De buurtmarkt op het adres Bredeweg 61 verkoopt 
biologische en duurzame streekproducten en dient 
daarnaast als ontmoetingspunt voor de buurt. In de 
maatschappelijke onderneming werken vrijwilligers 
en mensen met een (arbeids)handicap. Truus Wolters 
(67) is sinds een half jaar vrijwilliger. Op vrijdag en 
zaterdag verzorgt ze de koffie en thee bij de bar en 
de lunchroom. En ze maakt broodjes voor de gasten.

“Hallo Truus”, roept een klant die aan de kassa staat te wachten. 

Truus: “Als echte Groesbeekse ken ik hier veel mensen. Wanneer 

we elkaar tegenkomen, praat ik ook Groesbeeks. Als ik vertel 

dat ik hier werk, komen mensen ook langs. Voor boodschappen, 

een kopje koffie en om een praatje te maken.”

“Sinds een jaar woon ik in Bredeweg, een buurtschap van Groes-

beek. Zelf doe ik hier ook mijn boodschappen. Vroeger ging ik 

naar het dorp om te winkelen. Dat duurde soms een uur als je 

op de bus moest wachten. Op een buurtbijeenkomst hoorde ik 

over werken in de Buurtmarkt. Dat zag ik wel zitten, ik wilde 

graag weer in de horeca aan de slag.” 

Genieten op het terras
Ik ben 67 en ben eigenlijk met pensioen. Zolang het nog kan, 

blijf ik hier werken. Wat ik tegen de mensen wil zeggen? Kom 

eens kijken, al is het alleen maar voor de koffie. En in de zomer 

gaat het terras open. Als het dan mooi weer is, kun je hier echt 

genieten.”
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Het Jongerenloket Nijmegen geeft jongeren met een zeer grote 

afstand tot de arbeidsmarkt de kans om op Talentenexpeditie 

te gaan. Acht weken lang gaan ze intensief aan de slag met hun 

toekomst. 

Saskia Dalmijn van het Jongerenloket: “De jongeren kampen vaak 

met meerdere problemen: opleiding(en) niet afgemaakt, geen 

werk hebben of houden, een laag niveau en soms geld- en 

huiselijke problemen. Ze weten het niet meer.”

De Talentenexpeditie wordt uitgevoerd door een samenwerkings-

verband van Jobstap Specifyk, Werkzin en REA College.  

De jongeren onderzoeken hun mogelijkheden en onmogelijkhe-

den, hun talenten en wensen. Ook werken ze aan fysieke en 

mentale empowerment en gaan ze op stage. 

Het resultaat is een concreet toekomstplan waarmee de jongere 

met Het Jongerenloket aan het werk gaat. Dalmijn: “Nog belang-

rijker is hoe de jongeren terugkeren van de expeditie. Ze zijn 

gemotiveerd om actief aan hun toekomst te gaan werken.”

Eind 2012 heeft re-integratiebedrijf Jobstap twee nieuwe 

labels aan zijn dienstverlening toegevoegd. Het oude  

vertrouwde Jobstap gaat verder onder de naam Jobstap 

Specifyk. Nieuw zijn Effectyf en Energyk. Door de combi-

natie van deze labels kan de nieuwe Jobstapgroep nu  

diensten aanbieden op drie gebieden. Specifyk voor  

participeren, Effectyf voor re-integreren en Energyk voor 

vitaliseren. Jobstapgroep is partner van Pluryn. Tegelijker-

tijd met de introductie van de labels is ook het gezicht van 

Jobstap veranderd en zijn nieuwe websites gelanceerd. 

Kijk op www.jobstapgroep.nl. 

Pluryn huurt 810 m2 kantoorruimte in het pand van woning-

corporatie Volkshuisvesting aan de Kadestraat in Arnhem. Het 

kantoorgebouw wordt de uitvalsbasis voor ambulante zorgme-

Medewerkers van Pluryn zijn bevlogen en betrokken mensen, 

die loyaal zijn aan de organisatie. Dat blijkt uit het recent  

gehouden Medewerker Tevredenheids Onderzoek, uitgevoerd 

door het onderzoeksbureau Effectory. Pluryn scoort daarin op 

enkele vitale punten hoger dan de benchmark van de Vereniging  

Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). 

Opvallend is verder de goede waardering van medewerkers voor 

de leidinggevenden. Ook hebben ze waardering voor de ontwik-

kelingsmogelijkheden die Pluryn hen biedt. Medewerkers van 

Pluryn tonen zich voorts iets meer veranderingsbereid, dan die 

van collega-instellingen. Ook hun algemene tevredenheid is iets 

hoger dan gemiddeld. 

Jongeren ontdek-
ken hun talenten 
bij Pluryn

Pluryn is een grote organisatie met een omvangrijk zorgaan-

bod. Het klantenbureau vormt de centrale voordeur naar 

alle zorg die Pluryn levert. Alle kennis is hier bijeengebracht. 

Iedereen met een zorgvraag kan er terecht. Het klanten-

bureau zorgt voor een snelle en accurate afhandeling. De 

klant krijgt vrijwel meteen te horen of Pluryn de zorgvraag 

kan honoreren. Zo ja, dan volgt aansluitend een kennis-

makingsgesprek. Soms kan iemand niet direct terecht op 

de gewenst plek. In dat geval houdt het klantenbureau de 

zorgvrager regelmatig op de hoogte van de vorderingen op 

de wachtlijst.

Klantenbureau Pluryn

T 088 - 779 50 00 

E klantenbureau@pluryn.nl.

JObStapGROEp 
tELt nu 

Het kabinet werkt aan plannen om meer arbeidsplaatsen voor 

mensen met een arbeidshandicap te realiseren. Pluryn wil daar-

in een voorbeeldfunctie vervullen. “We hechten veel waarde aan 

arbeidsparticipatie en participatie in de samenleving door  

mensen met een handicap”, verklaart Eric Tonn, manager Maat-

schappelijke Ondernemingen. Rond de ingebruikname van het 

nieuwe hoofdgebouw van Pluryn in Nijmegen starten twee  

dewerkers die werkzaam zijn in de regio Arnhem. Daarnaast 

krijgen stafmedewerkers, de medewerkers behandeling,  

clusterleiders en manager Eric van der Graaf er een werkplek.

“We hebben voor deze locatie gekozen omdat er al diverse  

organisaties gevestigd zijn waarmee we nauw samenwerken”, 

vertelt Eric van der Graaf. Met de woningbouwvereniging heeft 

Pluryn goede contacten over de huur van appartementen voor 

mensen die begeleid wonen. Verder zal re-integratiebedrijf  

Jobstap zich er vestigen. Tot slot heeft ook de verwijzende  

instantie MEE er een vestiging.

Werk voor mensen met 
  een arbeidshandicap 

projecten. Gekeken wordt naar optimale inzet van mensen met 

een arbeidshandicap bij facilitaire diensten, zoals het verzorgen 

van koffie, kantinediensten en schoonmaak. Daarnaast gaat het 

UWV na de opening van het gebouw iedere afdeling screenen 

op mogelijke taken voor mensen met een arbeidshandicap. “We 

beschouwen deze projecten als een pilot voor de rest van de 

organisatie”, aldus Eric Tonn.

LabELS

Pluryn-meDewerkerS: 
bevlogen, betrokken en loyaal

eIgen	kantoor	voor	
						aMbulante	zorg	
	 arnheM

klanten-
bureau: 
de kortste weg 
naar zorg
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Pluryn ondersteunt mensen met een handicap en/of complexe problematiek bij het 

vergroten van kansen op een gelijkwaardige plek in de samenleving. Dat doen we via 

onze voorzieningen voor AWBZ-zorg, jeugdzorg, GGZ, arbeidsintegratie, onderwijs en 

maatschappelijke ondernemingen. Pluryn is een landelijk werkende organisatie met 

meer dan 150 locaties. Er werken 3.500 mensen.

www.pluryn.nl

Sterker in de 
samenleving
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