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Voorwoord
2018 is bijna voorbij. Een zonnig jaar, dat hebben we
allemaal gemerkt. Het leek soms wel alsof we in
Spanje woonden. De jongeren hebben daardoor veel
buitenactiviteiten kunnen doen. Ook zijn alle groepen
op kamp geweest, soms zelfs meerdere malen.
Als je over het terrein loopt, is er veel te zien. Eén
voor één worden de woongroepen verbouwd, zodat
de jongeren er straks nog fijner kunnen wonen.

van de jongeren en de medewerkers. Net zoals
de cliëntenraad. Ook op De Beele is een OR actief.
Gezamenlijk zorgen we voor een veilige, fijne en
goede behandelplek.
In de vorige nieuwsbrief hebben we iets over
muziektherapie verteld. In dit nieuws kunt u

Trots zijn we op onze nieuwe groep de Sluis. Hierover lees je meer verderop. Er is hard gewerkt om
hier een fijne plek voor zes jongeren te realiseren.

lezen over Sherborne-therapie. Een mooie manier
om samen met uw kind elkaar te vinden en
elkaar beter te begrijpen. We zijn op De Beele
trots dat we nu ook over deze therapie kunnen
beschikken. Ook trots zijn we op ons programma
met Maatschappelijk Vormende Activiteiten (MVA).

drinken en van de vrije dagen. Ook in 2019 zetten
alle medewerkers van De Beele weer hun beste
beentje voor. Voor u en uw kind.

Verderop in het nieuws stelt de Ondernemingsraad
(OR) zich aan jullie voor. De OR bestaat uit een
groep medewerkers die opkomt voor de belangen

Ik wens iedereen een hele fijne feestmaand en
een goed begin van 2019. Ook namens al mijn
collega’s. Geniet van elkaar, van lekker eten en

Groet,
Jacco Kempenaar
Clusterleider Behandeling

Eerste fase renovatie
De Beele bijna een feit
In samenwerking met Croonen architecten, Wil Coppens, Veenenman en Loohuis installatietechniek is de eerste fase van de renovatie De Beele bijna een feit. De verwachting is dat de
eerste fase afgesloten kan worden met de oplevering van De Klif begin 2019. Daardoor
kunnen de bewoners van De Klif genieten van een totale “Home make over”. Woonkamers
zijn vergroot, keukens vernieuwd, extra sanitaire voorzieningen ingericht en alle slaapkamer
hebben nieuwe meubels. Eigenlijk kun je zeggen dat we de gehele binnenkant van het pand
hebben aangepakt en alles is vernieuwd.
Ook zijn er tijdens de eerste fase van de renovatie
zes appartementen gerealiseerd in de voormalige
centrale keuken en opende de nieuwe woongroep
genaamd “De Sluis” op 19 november de deuren voor
zes nieuwe bewoners.

De tijdelijke huisvesting in de voormalige personeelskantine zal nadat de Klif A is verhuisd weer worden
klaar gemaakt voor de volgende fase.
Al met al kunnen we terugkijken op een succesvol
bouwjaar.

Nieuws uit de
Centrale Cliëntenraad
(CCR)
Klachtenregeling Pluryn

Levensbeschouwing

Moreel beraad

Op verzoek van de CCR is gewerkt aan één klachtenregeling voor heel Pluryn en Intermetzo met één
klachtencommissie. Het is een lang proces geweest

De CCR heeft meegedacht over een notitie rondom
Levensbeschouwing bij Pluryn en Intermetzo en daar
advies op gegeven. Daarna is over de uitvoering van

Soms zijn er wel eens situaties waar Pluryn en u als
verwant moeilijk uit kunnen komen. Dat kunnen ook
ethische vraagstukken zijn. Als het niet lukt om daar

waarbij leden van de CCR meegedaan hebben aan
het adviseren rondom de klachtenregeling en de
sollicitatieprocedure van de leden van de klachten
commissie. Met ingang van 1 oktober is gestart met
een nieuwe regeling die zowel voor jeugd als voor
volwassenen is bedoeld. Tegelijkertijd is ook een
voltallige klachtencommissie van start gegaan. U
vindt meer hierover op de website van Pluryn en
verderop in deze nieuwsbrief.

het beleid een gesprek geweest met de directeur
Kwaliteit. Er zijn concrete voorstellen gedaan zoals:
-	Vraag elk jaar naar de waarden en normen, naar
zingeving en religie en hoe dit op maat in te vullen is rondom de cliënt.
-	Zorg dat begeleiders goed op de hoogte zijn van
netwerken, rituelen en vraagstukken rondom
zingeving en religie.

met de persoonlijk begeleider of de leidinggevende
uit te komen, zijn er speciaal opgeleide gespreks
leiders bij Pluryn die een moreel beraad kunnen
houden samen met alle betrokkenen. Wat is goed
om in deze situatie te besluiten, wat zijn de achterliggende normen en waarden, waarin kunnen we
elkaar vinden, waarin juist niet.

Arbeidszaken
Veel jongeren, maar ook volwassenen, zoeken na
hun scholing een baan. Ook mensen met een beperking
willen graag werken en een inkomen verdienen. Zij
lopen aan tegen de integratie op werkplekken, tegen
ingewikkelde inkomensverliezen als ze gaan werken,
tegen het ontbreken van hulp op de werkplek. De
CCR denkt mee over zaken waar cliënten tegen aan
lopen en gaat dit bespreken met de overheid.
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De directeur Kwaliteit zal een uitvoerend beleidsstuk
maken, wat daarna opnieuw door de CCR besproken
zal worden.

Mocht u behoefte hebben aan een moreel beraad
schroom dan niet dit aan te geven bij Kylie Theunissen
(mail: ktheunissen@pluryn.nl).

Sherborne
Sinds september van dit jaar is het op De Beele mogelijk om een Sherborne-traject te volgen.
Met Sherborne kan een kind samen met zijn ouder en/of verzorger nieuwe ervaringen opdoen,
door samen bewegingsspelletjes te doen die aansluiten bij de belevingswereld van het kind.
De spelletjes passen bij de periode van de vroege
kinderjaren die voor het kind onrustig of ingewikkeld
zijn verlopen of waar sprake is geweest van een verstoring in het hechtingsproces. Door via de spelletjes
terug te gaan naar deze periode, kan het kind de
ontwikkelingstaak* die daarbij hoort, afronden. Op
die manier heeft Sherborne een herstellend vermogen

en krijgt het kind meer vertrouwen in zichzelf en de
ander en kan het kind verder groeien op verschillende
vlakken. Via Sherborne wordt het kind zich bewust
van zijn of haar eigen lijf, zijn of haar ruimte en
wordt het zich bewust van anderen. Daarnaast wordt
er tijdens Sherborne veel plezier beleefd en daar
groeien we natuurlijk allemaal van.

De naam Sherborne is afkomstig van de dame die
deze methode heeft bedacht: Veronica Sherborne.
Zij was fysiotherapeut en ontdekte de positieve
werking van bewegingsspelletjes.

*Ontwikkelingstaken: Kinderen hebben bepaalde
ontwikkelingstaken te volbrengen om door te
kunnen groeien naar een volwassene die in balans
is. Bij elke leeftijdsfase horen bepaalde taken, zoals
het leren praten en het leren omgaan met anderen.

Nieuwe behandelgroep De Sluis
De voormalige keuken van De Beele is omgebouwd
tot een behandelgroep voor zes cliënten. De groep
heeft de naam ‘De Sluis’ gekregen. De behandelgroep

heeft een gezamenlijke groepsruimte en voor iedere
jongere een eigen studio. Deze groep is met name
geschikt voor jongeren bij wie een meer individuele

behandelvorm passender is, of voor wie het wonen
in een groep te belastend is. Het individueel plan
van de jongere staat nog nadrukkelijker centraal.
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Eén loket voor klachten
over dienstverlening
Vanaf 1 oktober 2018 is er één loket waar
cliënten en jongeren van Pluryn, Intermetzo
en De Hoenderloo Groep terechtkunnen met
klachten. Het maakt daarbij niet uit onder
welke wet of regeling zij vallen. De uitzonderingen zijn het onderwijs en de JJI in Lelystad.
Informatie over deze klachtenregelingen vind
je op hun websites.
Pluryn wil het graag weten als cliënten niet tevreden
zijn over de dienstverlening. Met klachten kunnen
we onze diensten verbeteren. Die klacht kan over
van alles gaan: over slecht eten, een oud gebouw,
maar ook over personen.

Nieuwe folders over de klachtenregeling liggen sinds
eind oktober op de groepen, met de klachtenformulieren voor cliënten. Er zijn speciale versies gemaakt
voor cliënten, jongeren en ouders/wettelijk vertegenwoordigers bij Pluryn, De Hoenderloo Groep en
Intermetzo. De brochures zijn ook te vinden op de
websites www.pluryn.nl, www.dehoenderloogroep.nl
en www.pluryn.nl. Nieuwe cliënten/jongeren o ntvangen
de folder over de klachtenregeling automatisch.
Heeft u vragen over de behandeling van een klacht?
Neem dan contact op met de klachtenfunctionaris
of stuur een mailtje naar klachten@pluryn.nl of
klachten@intermetzo.nl.

De klachtenfunctionaris heeft een belangrijke rol bij
klachten. En niet te vergeten de vertrouwenspersoon
en de klachtencommissie; wie wat doet en wat de
route is, wordt duidelijk omschreven in de nieuwe
klachtenregeling.

Deze bikkels gaan de uitdaging aan

Selectie Equipe 2019 bekend
Ieder jaar fietst een team van De Beele,
samen met andere teams van Pluryn, mee
met Equipe Mont Ventoux. Ook dit jaar doen
er weer jongeren mee. Samen met hun
buddy’s gaan ze de uitdaging aan: het
beklimmen van de Mont Ventoux.
De nieuwe Equipe voor het aankomende jaar is bekend.
In de afgelopen maanden is er achter de schermen
druk gepuzzeld en geschoven. Zo was er een informatiemiddag en een uiteindelijke selectieavond.
Vanuit De Beele gaan Martin en Jorden (De Terp),
Nikita (De Dijk), Remy (Het Donk) en Delano (Het
Duin) de uitdaging aan. In juni hopen ze bovenop
de Mont Ventoux te staan!
Het beklimmen van de Mont Ventoux vraagt om een
gedegen voorbereiding. Daarom bezocht de nieuwe
Equipe deze maand FietsPro Van den Beld in Eerbeek.
De jongeren en hun buddy’s zijn deskundig opgemeten,
zodat ze straks met een racefiets op maat kunnen
gaan trainen en in juni 2019 helemaal klaar zijn om
die prachtige klim te maken.
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Maatschappelijke
Voorbereidende
Activiteiten
Door het ontstaan van de leerplichtwet in het jaar 1900 weten we dat bijna alle jongeren
overdag naar school gaan. Voor de meeste van deze jongeren is dit geen probleem. Zij volgen
vaak met plezier de lessen op school.
Een aantal jongeren lukt dit niet. Zij zitten op school
met grote problemen in hun hoofd, waardoor het
niet lukt om de hele dag op school te zijn en met
plezier alle lessen te volgen. Om deze jongeren te
helpen is er een MVA-programma.

die de jongere leuk vindt. Dit kan zijn sporten, koken,
wandelen met de hond, vissen, boodschappen doen.
De jongere zit dan niet de hele dag op school, maar
is wel in ontwikkeling om later zo zelfstandig mogelijk te leven.

MVA staat voor Maatschappelijk Voorbereidende

We merken dat de resultaten positief zijn en, nog
belangrijker, dat de jongeren met plezier naar MVA
gaan. Achter de schermen wordt hard gewerkt om

Activiteiten. De school en de woongroep maken samen afspraken en doelen waar de jongere voor een
periode met begeleiding van iemand uit het MVA-team
aan gaat werken. De activiteiten die de jongere vaak
alleen met de MVA-begeleider volgt, zijn activiteiten

MVA verder te ontwikkelen een resultaat van goede
samenwerking tussen onderwijs en zorg.

De Bolster een
veilige en gezonde
school
Op dinsdag 30 oktober vond het landelijke congres ‘Gezonde School’ plaats. Maar liefst
500 deelnemers uit het hele land, met zelfs een vertegenwoordiging vanuit de Nederlandse
Antillen, kwamen af op het congres. Annie Joosten – Lamey, coördinator Gezonde School
bij De Bolster, was erbij en vertegenwoordigde onze school.
Gave workshops en uitdagende onderwerpen, passend in de ontwikkeling van De Bolster. Samen draagvlak creëren voor een gezondere schoolomgeving
voor onze leerlingen, dit willen we toch allemaal.
Pijlers beleid, omgeving, signalering en educatie
maakt dat wij een Gezonde School kunnen vertegen-

woordigen. Eerder behaalde De Bolster verschillende
vignetten van de Gezonde School: in 2016 het vignet
sociale veiligheid en welbevinden en in 2018 het
vignet voeding. In 2016 werden we tevens erkend als
officieel Rots en Water-school. Komend jaar zet de
school zich in voor het vignet fysieke weerbaarheid.
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Bericht van de
Ondernemingsraad
In juli zijn we gestart als Ondernemingsraad
voor De Hoenderloo Groep, De Beele en 
Jan Pieter Heije. Onderwerpen die over de
drie onderdelen spelen, gaan we bespreken
met onze directeur Marlijn Lenselink.
Op onze eerste scholingsdag kwamen we tot de
conclusie dat de manier waarop we onze rol kunnen
invullen, afhangt van de afspraken die we daarover
met onze bestuurder kunnen maken. We hebben
een voorkeur voor het vroeg meedenken en meepraten over ontwikkelingen binnen onze onderdelen.
Met Marlijn hebben we afgesproken dat we ruimte
krijgen om bij teams en managementteams aan te
schuiven. Als het aan ons ligt, hebben we met Marlijn een opbouwende relatie waarbij we een kritisch
meedenkende en constructieve houding willen
aannemen.

Colofon
Nieuws van De Beele is een uitgave van Pluryn.
De Beele is onderdeel van Pluryn. Pluryn ondersteunt bij wonen, werken, leren, dagbesteding en
vrije tijd vanuit een groot aantal locaties in
Gelderland, Noord- Limburg en Noordoost-Brabant.
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Wekelijkse nieuwsbrief
Wekelijks verschijnt er een digitale nieuwsbrief
van Pluryn met informatie voor cliënten. Wilt u
de nieuwsbrief ontvangen? Meld u aan via www.
pluryn.nl/Clienten/Overig/Nieuwsbrieven.aspx

Naast hoe we onze rol willen invullen, hebben we
ook stilgestaan bij welke doelen we willen behalen.
Omdat de tijd om ons OR-werk te doen relatief beperkt
is, hebben we met elkaar enkele thema’s gekozen
die we tot ons speerpunt hebben gemaakt. Zo gaan
we bijvoorbeeld met het volgende thema aan de slag.

•	De teams op orde
We merken dat veel teams te maken hebben
met onderbezetting en wisseling van personeel.
We zien dat hoe het met de jongeren gaat,
sterk afhangt van de stabiliteit van de team
samenstelling.

•	Minder differentiatie in functies
binnen teams
We zijn van mening dat de invoering van de
functiedifferentiatie meer slechts, dan goeds
heeft gebracht. Gelijkwaardige rollen in een
team ontwikkel je naar onze mening beter door
gebruik te maken van de aanwezige talenten
en vaardigheden van medewerkers. Het werken
in ongedifferentieerde teams stimuleert de
onderlinge samenwerking en komt de kwaliteit
van de ondersteuning van onze cliënten ten
goede. We gaan proberen de in de afgelopen
jaren ingevoerde functiedifferentiatie terug te
draaien.

•	Teams de gevraagde
ondersteuning krijgen
We vinden dat leidinggevende samen met de
teams de behoeften bepalen. Dit kunnen zijn de
behoefte aan ondersteuning, aan scholing en aan
bijvoorbeeld verbetering van het teamproces.

Kerst 2018
Hiernaast zie je een tekening. Die tekening beeldt
een heel bekend kerstlied uit: “Stille nacht, h eilige
nacht.” Stille nacht, heilige nacht is een lied dat
gaat over de geboorte van Jezus in het jaar nul.
Het is gebaseerd op een passage uit de Bijbel:
Opeens stond er een engel tussen de herders
en het licht van God straalde om hen heen. De
engel zei: “ik breng jullie goed nieuws. Vandaag
is jullie redder geboren: Jezus” (Bijbel: Lukas 2).
Huib Boersma
Protestants geestelijk verzorger bij De Beele.
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