Locatie Het Hietveld

Jezelf ontwikkelen
in een veilige
omgeving.
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Maak kennis met

Het Hietveld
Het Hietveld is een locatie van Pluryn voor behandeling en ondersteuning
van (jong)volwassenen met een licht tot matig verstandelijke beperking en
complexe gedragsproblematiek. Vaak komen daar psychiatrische, leer- of
sociale problemen bij. Het Hietveld heeft een terreinvoorziening in Beekbergen,
woonvoorzieningen aan de rand van het terrein en woonlocaties midden in
Apeldoorn en Loenen.

Behandeling in een veilige omgeving

Wonen op het terrein

Mensen die bij Het Hietveld verblijven, vormen een risico voor
zichzelf en hun omgeving. In een beschermde, veilige omgeving
krijgen zij arbeidsmatige dagbesteding, orthopedagogische
behandeling en ondersteuning. De begeleiding richt zich op
zelfontwikkeling en het vergroten van zelfregie. Zo werken
bewoners aan het beheersbaar maken van hun gedragsproblemen, waardoor zij stukje bij beetje kunnen gaan
deelnemen aan de samenleving.

Mensen met een zeer intensieve begeleidingsvraag wonen
op de terreinvoorziening van Het Hietveld in Beekbergen.
De woongebouwen voldoen helemaal aan de eisen van deze
tijd. De voorzieningen in deze mooie beschermende omgeving
dragen bij aan het gevoel van veiligheid en geborgenheid en
het leren omgaan met complexe problematiek. Er is continu
begeleiding aanwezig. Het Hietveld wil het verblijf zo plezierig
mogelijk maken. Daarom woont iedereen in een eigen studio.
Dat is voorzien van een keukenblokje en een sanitaire ruimte.
Iedere studio heeft een televisie- en internetaansluiting.
Elke groep van zes studio’s beschikt over een gezamenlijke
keuken en huiskamer. Mensen kunnen hier naar wens
gebruik van maken. Voor mensen die iets meer zelfstandigheid aankunnen of moeilijk kunnen omgaan met wonen in
een groep, kent iedere woonlaag ook twee appartementen.
Je woont er ‘aan de rand van de groep’, maar krijgt wel alle
zorg die nodig is. De dagroutine is regelmatig en voorspelbaar.

Wonen
Maatwerk in wonen
De mensen die bij Het Hietveld wonen, krijgen de zorg en
begeleiding die zij nodig hebben. Onze huisvesting en
begeleiding zijn afgestemd op de inhoud en intensiteit
van de ondersteuningsvraag. Maatwerk dus!

Ieder huis heeft zijn eigen kenmerken. Na aanmelding
kijken we goed welke groep het beste bij iemand past.
We houden daarbij rekening met de oorzaak van de
problematiek en de noodzakelijke intensiteit van de
begeleiding. Zo zijn er speciale groepen voor jongvolwassenen die behandeld zijn in een orthopedagogisch
behandelcentrum. Hun perspectief op deelname aan de
samenleving is nog onvoldoende duidelijk. Zij stromen
na een periode in de groep door naar een woonvorm op
het terrein of een meer zelfstandige woonvorm in de
samenleving.

Wennen aan zelfstandigheid
Mensen met een intensieve ondersteuningsvraag kunnen
ook terecht in een appartementengebouw aan de rand
van het terrein in Beekbergen. De bewoners hier zijn toe
aan meer zelfstandigheid of ze hebben geen baat bij het
wonen in een groep. Desgewenst kunnen ze gebruikmaken
van de voorzieningen op het terrein. Dat laatste kunnen
ook de bewoners van de Veldhofweg. Zij wonen in een
rustige, prikkelarme omgeving vlakbij het terrein, maar
hebben wat meer zelfstandigheid.

Wonen in Apeldoorn of Loenen
In Apeldoorn en Loenen beschikt Het Hietveld over
woonvoorzieningen midden in de woonwijk. Deelnemen
aan de samenleving staat bij deze locaties centraal.
Er is 24 uur per dag begeleiding aanwezig en de bewoners
hebben allemaal een vorm van dagbesteding: Creatief,
(betaald of onbetaald) werk of een stage. In woonzorgcentrum Sainte Marie in Apeldoorn wonen 52 oudere
bewoners met een verstandelijke beperking. Zij hebben
allemaal een eigen studio met badkamer, toilet en
kitchenette. In het gebouw wonen ook ouderen die zorg
krijgen van KleinGeluk. Pluryn en KleinGeluk hebben
eigen verdiepingen, maar maken samen gebruik van
ruimtes als het restaurant, de kapel, de mooie binnentuin
en kantoren. De nadruk bij de begeleiding ligt op het
behalen van kleine doelen, het bieden van structuur,
nabijheid en ondersteuning. In het dorp Loenen bevindt
zich een kleinschalig appartementengebouw dat ruimte
geeft aan 26 bewoners. Er zijn woongroepen van 4 of
6 personen en enkele zelfstandige appartementen.
De bewoners beschikken over een eigen slaapkamer
met kitchenette en kunnen gebruikmaken van een
gedeelde badkamer en toilet. Daarnaast hebben ze de
beschikking over een gezamenlijke leefruimte, bestaande
uit een woonruimte, eetgedeelte en keuken. Er is een
gezamenlijke tuin.

Dagbesteding en werk

Vrije Tijd

Zinvol de dag door

Ontspannen hoort erbij

Werken staat bij Het Hietveld voorop. Werk zorgt namelijk
voor zelfvertrouwen en voldoening. Het maakt mensen
sterker. Werk biedt bovendien houvast, status en perspectief
op de langere termijn. We kijken goed naar ieders mogelijkheden en wensen en spelen daar flexibel op in.

De invulling van vrije tijd is een belangrijk onderdeel van
het dagritme. Het Hietveld heeft hier veel aandacht voor.
Er zijn activiteiten in groepsverband en individueel.
De sportzaal biedt veel mogelijkheden voor sport en
bewegen. Ook kunnen de bewoners het mooie Cruyff Court
op het terrein gebruiken. Verder is er een wisselend aanbod
aan bewegings-, muziek en vormende activiteiten waarvan
bewoners gebruik kunnen maken.

Het is belangrijk dat het werk betekenisvol is. Voor de één
betekent dat een ontspannende of creatieve activiteit.
De ander is gebaat bij een arbeidsmatige daginvulling, zoals
productiewerk, groenonderhoud, dieren verzorgen of
houtbewerken. Als het even kan, gaan bewoners aan de slag
bij bedrijven buiten het terrein. Bijvoorbeeld bij de KraftFabrik,
printshop en multimediaproducties, op de Adelaarslaan in
Apeldoorn. In Loenen staan Match! Atelier en Kadowinkel en
Pand 37. Daar werken mensen aan creatieve producten voor
in de winkel of aan opdrachten van anderen. Maar er zijn ook
mogelijkheden bij onder andere Het Hoogeland, GroenWerkXL,
Dier&Tuin en Houtwerk. Het Cleanteam onderhoudt 10 Fastnedstations langs de snelwegen in de omgeving van Beekbergen,
zodat iedereen er schoon en veilig zijn elektrische auto kan
opladen. Wie meer gebaat is bij werk binnen de beschermende
omgeving van de terreinlocatie, kan onder andere werken in
de Kantine, snoep inpakken bij de Snoepfabriek, Hout kloven
op de HouterEi of creatief werken op de Wellekom.
Bewoners van Sainte Marie in Apeldoorn kunnen aan de slag
in dagbestedingsgroepen op locatie zelf en ook daarbuiten.
De activiteiten hebben over het algemeen een creatief karakter.

Behandeling
Toekomstwens is leidend
De behandeling en begeleiding zijn afgestemd op de
individuele bewoners. Samen bepalen we de behandelvraag,
evenals het doel van de behandeling. De persoonlijke
toekomstwens is daarin leidend. We leggen dit doel vast in
een behandelplan. Vanuit dit plan werkt de bewoner aan
zijn eigen toekomst. Als het nodig is, stellen we het plan
tussentijds bij. Voor behandeling werken er professionals
van diverse disciplines bij Het Hietveld. Er zijn een GZpsycholoog, een arts, een psychiater, een psychodiagnosticus
en een orthopedagoog aan de locatie verbonden. Ook zijn
er verschillende therapeuten: creatief en psychomotore.
Het Hietveld zet hen in als dat past bij de behandelvraag.

Meepraten over Het Hietveld
Het Hietveld heeft een cliëntenraad die de belangen van
de bewoners behartigt. In de cliëntenraad zitten cliënten en
verwanten. Zij komen regelmatig bij elkaar. Dan bespreken
ze zaken die belangrijk zijn voor cliënten. De cliëntenraad
voert overleg met het management. De raad houdt zich
alleen bezig met onderwerpen die alle cliënten aangaan,
niet met individuele belangen. De cliëntenraad is ook
vertegenwoordigd in de centrale cliëntenraad (CCR) van Pluryn.

Expertisecentrum LVB+
Training, opleiding, consultatie en coaching
De kennis en ervaringen die Pluryn al vele jaren opdoet
met behandeling en begeleiding van mensen met een licht
verstandelijke beperking en zeer intensieve ondersteuningsvragen, delen we graag met andere organisaties. Daarvoor
richtte Pluryn het Expertisecentrum LVB+ op. Het Expertisecentrum wil voorkomen dat cliënten opnieuw moeten
worden doorverwezen of overgeplaatst. Door (onnodige)
complicering van de zorgvraag en handelingsverlegenheid
kan problematiek verergeren of escaleren. Met als gevolg
dat een cliënt voor de zoveelste maal moet verhuizen. Met
de juiste kennis en ondersteuning van het team, kunnen
cliënten bij hun reguliere VG-instelling blijven. Het Expertisecentrum wil daarbij graag helpen, met training, opleiding,
consultatie en coaching.

Aanmelden
Indicatie is nodig
Om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening van
Het Hietveld is een indicatie nodig. Er zijn plaatsingsmogelijkheden vanaf VG5 (in de wijk) en VG7, mogelijk aangevuld
met meerzorg (op het terrein).

De financiering van zorg vindt plaats als Zorg in Natura.
U kunt een indicatie aanvragen bij het CIZ, het Centrum
Indicatiestelling Zorg. Meer informatie daarover vindt u
op www.ciz.nl. Plaatsing is ook mogelijk met een justitieindicatie of via een onderaannemingsovereenkomst. Het
klantenbureau kan u adviseren of helpen bij de aanvraag:
tel. 088-779 50 00
klantenbureau@pluryn.nl.

Het Hietveld is in Beekbergen.
Er wonen mensen met een beperking.
Zij hebben ook problemen met hun gedrag.
Bij Het Hietveld krijgen zij behandeling.
Iedereen heeft een eigen studio.
Buiten Het Hietveld woon je meer zelfstandig.
Er zijn woon-groepen in Apeldoorn en Loenen.
Bewoners gaan ook aan het werk.
Het Hietveld vindt werken belangrijk.
Werken geeft je een goed gevoel.
Er is ook genoeg te doen in je vrije tijd.
Het doel is om weer in de samen-leving te zijn.
Ieder op zijn eigen manier.
Het Hietveld hoort bij Pluryn.

Sterker in de samenleving
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 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.

Klantenbureau Pluryn voor meer informatie
Wilt u meer weten? Of uzelf oriënteren? Of misschien
advies vragen? Neem dan contact op met het klantenbureau
van Pluryn. We zijn u graag van dienst.

088 - 779 50 00

www.pluryn.nl

4084HTV0922C052

klantenbureau@pluryn.nl

