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Voorwoord
Beste ouders en verwanten,
Ik hoop dat iedereen heeft genoten van een
mooie zomer en weer goed uitgerust en
nagenietend verder het jaar in kan. Voor u ligt
een nieuwe nieuwsbrief waarin extra aandacht
is voor locaties De Pilmus en De Wachtpoststraat. Op deze locaties zijn verschillende
activiteiten ondernomen, zoals het 10-jarig
bestaan van De Pilmus en project Tuin aan de
Wachtpoststraat. Mede door deze activiteiten
heeft de zomer extra kleur gekregen voor de
betrokken bewoners. Ook kunt u in dit nummer
lezen over nieuwe projecten zoals Participatie
en Vrije tijd en Spoedzorg. Verder treft u het
verslag aan van de cliëntenraad en een
aankondiging van Café Brein.

Tenslotte in deze nieuwsbrief aandacht voor
het afscheid van Margriet Schoevaart en stelt
Kimberley Versteeg zich voor! We zetten de
schouders eronder om samen te werken met
cliënten, verwanten en tal van mensen binnen
en buiten Pluryn, met als doel een fijn leven
voor alle bewoners.
Ik wens jullie namens het hele team van Pluryn
Groesbeek/Limburg/Brabant veel leesplezier
met deze uitgave.
Christine Voorn

De Pilmus in Meerlo bestaat 10 jaar
De Pilmus bestaat 10 jaar en dit werd
uiteraard gevierd. In het weekend van
zaterdag 18 en zondag 19 mei was het
feest een feit. Op zaterdag werden
vrijwilligers uitgenodigd om het 10-jarige
bestaan samen met de cliënten te
vieren. Startend met een lekkere kop
koffie en wat lekkers, zat iedereen
gezellig in de tuin. De Weergoden waren
ons goed gezind.

Daarna stapten cliënten, vrijwilligers en collega’s
in een treintje voor een rondreis door Meerlo.
Iedereen genoot van de geweldige rit met dit
prachtig treintje. Na de treinrit was er een
heerlijk koud buffet. Een cliënt verzorgde de
muziek, waar iedereen van genoot. Iedereen
ging moe maar voldaan naar huis
Op zondag begon de tweede feestdag met
cliënten en verwanten. Ook die dag scheen de
zon alsof het zo moest zijn. Samen hebben we
een heerlijk stuk taart gegeten, met een lekker

kopje koffie erbij. Daarna werden er spellen
gespeeld: blikken gooien, sjoelen, vier op een
rij en bal werpen behoorden tot de favoriete.
Het orgelmannetje zorgde voor gezellige
feestmuziek. Iedereen zong uit volle borst mee.
Er werden leuke prijsjes uitgedeeld. Het was
weer een super geslaagde dag. ‘s Avonds
hebben cliënten genoten van soep met broodje
knak en een lekker ijsje van ijssalon Clevers.
We kunnen positief terugkijken op dit geweldige
feest. We hebben leuke attenties gekregen van
verwanten, en nog mooier, veel complimenten
voor het team. Dit doet ons allen goed! Wij, team
Pilmus, willen dan ook iedereen enorm hartelijk
bedanken. Het feestje werd mogelijk gemaakt
door veel sponsoren:
De Plus markt
De Drie Kronen Tegelen
Bakkerij Maison Lambi in Meerlo
Oud Cafe Meerlo
Hema Tegelen
Passant Tegelen
Al deze mensen hebben gezorgd voor lekkere
soep, taart en prijsjes voor de spellen. Ook aan
jullie zeggen wij; Dankjewel!
Team Pilmus in Meerlo
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Margriet Schoevaart

neemt afscheid

Even voorstellen

Kimberley Versteeg

Hallo allemaal,
Op 1 april jl. is Kimberley Versteeg, de nieuwe HR-adviseur voor
het RVE Groesbeek, Limburg, Brabant, gestart. Zij heeft inmiddels
alle lopende zaken van mij overgenomen en al weer nieuwe
opgepakt. Waarom deze wisseling van de wacht? Na 6 jaar als
HR-adviseur binnen Pluryn in Groesbeek, Limburg, Brabant te
hebben gewerkt, was het voor mij tijd voor een nieuwe uitdaging.
Die vond ik binnen Pluryn.
Binnen de afdeling Human Relations hebben enkele accentverschuivingen plaatsgevonden. Daaruit is onder andere HR
Ontwikkeling ontstaan. Een onderdeel van HR dat zich richt op het
faciliteren van medewerkers in hun professionele en persoonlijke
ontwikkeling, zodat zij zich kunnen richten op een loopbaan
binnen Pluryn. Binnen HR Ontwikkeling ga ik als Programmamanager aan de slag. Daar ga ik me bezighouden op het gebied van
talentmanagement, people development en management
development.
Mooie ‘container begrippen’ die ik samen met medewerkers vanuit
de gehele organisatie ga uitwerken in maatwerkprogramma’s. We
sluiten hierbij ook aan bij de ontwikkelbehoeftes van de organisatie, zodat we de toekomst met vertrouwen tegemoet kunnen gaan.
Het achterliggende doel is dat cliënten, nog meer dan nu, ervaren
dat er gemotiveerde en gekwalificeerde professionals bij Pluryn
werken. Daar lever ik graag een bijdrage aan.
Hartelijke groet,
Margriet Schoevaart
Programmamanager HR Ontwikkeling
Systemisch Coach / Teamcoach

Kimberley Versteeg
HR Adviseur

Hallo allemaal. Mijn naam is Kimberley Versteeg. Per maart 2019
ben ik gestart als HR Adviseur i.o. voor Pluryn in Groesbeek,
Limburg, Brabant. In september 2017 ben ik in verband met mijn
afstudeerscriptie voor de opleiding Bedrijfskunde bij Pluryn aan de
slag gegaan. Hiervoor heb ik kleinschalig onderzoek gedaan bij de
locaties KH3 en Cranenburgsestraat.
Na mijn afstuderen in januari 2018 ben ik gestart bij het HR
Servicepunt in Nijmegen. De functie van HR Adviseur is nieuw voor
mij, maar biedt veel uitdaging waar ik met veel zin aan begonnen
ben! Ik werk 36 uur, in principe maandag tot en met donderdag en
in voorkomende gevallen een keer op vrijdag. Ik ben bereikbaar op
kversteeg@pluryn.nl of 06 – 38 29 48 57.

Blijf op de hoogte!

Nieuws van Pluryn
Volgt u ons al op social media? Zoek en volg ons op Facebook,
Instagram, Twitter of YouTube en blijf op de hoogte van alles wat er
binnen en bij Pluryn gebeurt! U krijgt er dagelijkse updates over
nieuws en evenementen, nieuwe vacatures en mogelijkheden en
leest er de laatste ervaringsverhalen. Bekijkt u liever videonieuws?
Ook dan zit u er goed; Twee keer per week brengt het Multimediateam van Pluryn het allerlaatste filmverslag op locatie!
Wilt u graag iedere week een nieuwsupdate van Pluryn ontvangen?
Meldt u dan op de website aan voor de Nieuwsbrief voor cliënten:
www.pluryn.nl/over-pluryn/nieuwsbrief. U kunt ook een mailtje
sturen naar redactie@pluryn.nl!

Heb je nieuws voor Pluryn?
Stuur dan een mailtje naar redactie@pluryn.nl!
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Onderzoek bij Pluryn
Pluryn is altijd bezig om begeleiding en
behandeling te verbeteren. Daarom doen we
structureel onderzoek. We vinden dat erg
belangrijk. Regelmatig vragen we cliënten om
mee te doen aan onderzoek. Zo proberen we
bijvoorbeeld uit te vinden hoe het is op de
groep, hoe de begeleiding is en wat er beter kan.

Om duidelijk te maken hoe onderzoek bij Pluryn
werkt en te laten zien wat we met de resultaten
van het onderzoek doen, hebben we onlangs
een nieuwe folder gemaakt. Je kunt de folder
‘Meedoen aan onderzoek’ vinden op de
website van Pluryn.
Tip! In de folder vind je foto’s van Neeltje.
Zij was als co-onderzoeker betrokken bij
onderzoek naar de WijKring. Ze vertelt
erover in haar verhaal:
https://www.pluryn.nl/volwassenen/
ervaringen/neeltje

Spoedzorg van de huisarts
Informatie over de overgang van de
Huisartsenpost Nijmegen naar de
huisartsen van MedTzorg.

De Huisartsenpost Nijmegen, waar de avond-,
nacht- en weekenddiensten (ANW-diensten)
voor (spoed)zorg van de huisarts was
ondergebracht voor de cliënten van de regio
Nijmegen, stopt met deze dienstverlening voor
cliënten die onder de Wet langdurige zorg
vallen. Daarom werd er een traject gestart om
huisartsenzorg in de regio Nijmegen op een
andere manier te organiseren.
Het ging daarbij om de locaties Groesbeek (voor
de locaties in Groesbeek, Malden en Nijmegen),
Kemnade, Werkenrode Jeugd en De Winckelsteegh. De huisartsenzorg is vanaf 15 mei
ondergebracht bij MedTzorg.
De huisartsen die voor MedTzorg werken,
hebben een brede interesse. Naast werkzaamheden in hun eigen huisartsenpraktijk willen
ze graag een bijdrage leveren aan de zorg voor
kwetsbare mensen en bijzondere doelgroepen.

Het team bestaat uit acht huisartsen. Als er
medische vragen in de ANW-diensten voor de
huisarts van MedTzorg zijn, belt de begeleider
met een voorwacht. Dat is vergelijkbaar met de
voorwacht/doktersassistent bij de Huisartsenpost Nijmegen en de medische diensten van
Pluryn. De voorwacht zorgt dat de informatie
voor de dienstdoende huisarts compleet is en
informeert de huisarts daarna over de vraag.
De artsen van MedTzorg werkten al voor Pluryn,
Het Hietveld en Dichterbij.
Omdat het moeilijk is om voldoende artsen
verstandelijk gehandicapten (AVG) en
psychiaters te werven, gaan Pluryn en
Dichterbij vanaf half september ook hun
ANW-diensten voor de AVG samenvoegen.
Daardoor hoeven de artsen deze diensten
minder vaak te werken en hebben zij meer
uren om overdag aanwezig te zijn.

Participatie Vrije Tijd
Binnen Groesbeek, Limburg en Brabant kunnen
cliënten, (persoonlijk) begeleiders en trajectcoaches
een beroep doen op de Participatiecoach Vrije Tijd.
De participatiecoach denkt mee over het
bevorderen van inclusie, via acties en activi
teiten in de vrije tijd en maakt hierbij gebruik
van zijn of haar netwerk. Aan de doelen van
cliënten kan ook in de vrije tijd worden gewerkt.

Ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling
dragen bij aan het welzijn van mensen. Wij
gaan graag in op jouw vraag.
Deze tekening is een weergave van wat wij
doen voor Groesbeek, Limburg en Brabant,
voor Nijmegen e.o. en voor Werkenrode Jeugd.
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Tuinproject van de Wachtpoststraat in Venlo

Oude staat
van de tuin

En dit is het resultaat
tot nu toe!!!

In het voorjaar van 2019 heeft de Wachtpoststraat in Venlo
plannen gesmeed om de ongezellige tuin eens goed aan te
pakken. De plannen zijn in overleg met de bewoners
gemaakt: ‘Wat willen jullie in de tuin? Wat vinden jullie
belangrijk?’ Daaruit kwamen een aantal belangrijke punten:
•	De tuin moet meer uitnodigen. Meer sfeer is belangrijk.
•	Je moet lekker in de tuin kunnen zitten. In de zon en in de
schaduw met een boek.
•	We willen een loungeset, planten en schilderijtjes.
Na nog een paar vergaderingen, brainstormsessies en veel
ideetjes opgedaan te hebben, is er een plan van aanpak
gemaakt. Voor de duidelijkheid hebben we een plattegrond
laten maken.

3D tekening

Al met al heeft het toch een tijdje geduurd. Voor het grovere
werk waren helaas we ook afhankelijk van anderen. En goed
werk duurt natuurlijk even! Woonwenz bedankt voor jullie
hulp! Bewoners hebben super geholpen bij de uitvoering:
De tuinset is samen uitgezocht en er vond natuurlijk een
proefzit plaats. Dit werd een gezellig uitje, met een lekkere
kop koffie als afsluiting.

Wat is er in de tuin veranderd?
•	We mochten twee mooie degelijke stoelen uitzoeken. Het
tafeltje kregen we na onderhandeling gratis! Bedankt
Budgetplant!
•	De groene aanslag op de stenen is verwijderd.
•	De parasol werd weer eens uit de schuur gehaald.
•	Bloementjes op de tafel. Bedankt meneer uit ‘t Ven.
•	De tegels zijn recht gelegd, zodat er geen plassen water
meer blijven liggen.
•	De tuin heeft betere en ‘groene’ beschutting gekregen van
buitenaf. Hierdoor hebben we meer privacy.
•	De lelijke muur is weg. Nadat het stuckwerk eraf was
gehaald zagen we pas in wat voor slechte staat de muur
was. Deze moest helemaal opnieuw gestuckt worden.
•	Leuke decoratie in de tuin gemaakt, gezet en gehangen.
•	Gratis fiets gekregen, hierop de gratis kratten gemaakt en
deze gespoten en daarna gevuld met heerlijke munt.
Bedankt Rene Gipmans voor de grond en plantjes!
We zijn nog niet helemaal klaar. Er moeten nog plantjes in de
border komen en iets moois aan de grote muur. Wordt
vervolgd dus! Al met al denk ik dat we nu al tot een mooi
resultaat zijn gekomen. Hopelijk wordt er door iedereen op de
Wachtpoststraat veel gebruik gemaakt van de tuin. Om onze
tuin in te luiden, gaan we in het voorjaar van 2020 bewoners,
hun verwanten en onze collega’s van de Wachtpoststraat
uitnodigen voor een lekkere kop koffie. Natuurlijk mag ook de
vlaai dan niet ontbreken. Tot dan!
Groetjes,
Het Tuinvrouwtje

Bewoners
in actie!
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Nieuws uit cliëntenraad
De cliëntenraad Groesbeek,
Limburg, Brabant (GLB)
De cliëntenraad GLB (Groesbeek/Limburg/
Brabant) bestaat uit een cliëntengeleding en
een verwantengeleding. Ze vergaderen
maandelijks.

Inspiratieavond
In mei was er weer een inspiratieavond voor
alle cliëntraadsleden van Pluryn. Pluryn telt 17
cliëntenraden. Onderwerp van de inspiratieavond was ICT, Social media en internet. Er zijn
interessante onderwerpen besproken en er
kwamen goede tips uit deze avond. Tips die
goed bruikbaar zijn in praktijk. Van deze avond
is een boekje gemaakt waarin de besproken
onderwerpen en tips staan. Dit boekje is op te
vragen via de ondersteuner van de raad
swijnen@pluryn.nl.

Privé mobiel gebruik
De cliëntenraad sprak over het gebruik van de
privé telefoon van personeel tijdens werktijd.
Raadsleden beleven dit allemaal anders. Er
waren raadsleden die aangaven dat personeel
alleen in pauzes gebruik maken van hun privé
telefoon, maar ook raadsleden die aangaven
dat personeel veel bezig is met hun privé
telefoon. Daarbij zat er wel een verschil tussen
de oudere en jongere personeelsleden. De
raadsleden kregen als advies mee om hier op
locatie met elkaar over te praten en afspraken
te maken.
Ook kreeg de raad informatie over:

Werkgroep Participatie
De werkgroep participatie is in het leven
geroepen nadat er herhaaldelijk werd gevraagd
om meer kwalitatieve en kwantitatieve invulling
van dagbesteding en vrije tijd op maat te
realiseren. Deze werkgroep bestaat uit:
clusterleiders arbeidsparticipatie, clusterleiders
GLB, gedragswetenschappers en team
participatie. Deze werkgroep is er om van
elkaar te leren. De problematiek van jongeren
die binnen GLB wonen, maakt het soms lastig
om een goed passend aanbod te doen qua
dagbesteding.

Op elke woongroep is een trajectcoach actief.
Sommige locaties zijn op bepaalde uren niet
bezet door woonbegeleiders, omdat alle
cliënten naar dagbesteding zijn. Kan een cliënt
even niet naar dagbesteding, dan gaat de
dagbestedingsmedewerker naar de woning van
de cliënt. Het is de bedoeling dat dagbestedingspersoneel probeert de cliënt ‘Uit de
woning te krijgen voor dagbesteding’. De
driehoek: Behandeling, Wonen en Arbeid is
nauw betrokken. De raad gaf aan dat ook
verwanten hierbij meegenomen moeten
worden door ze te informeren en overlegpartner te maken. De indicatie bepaalt hoeveel geld
er beschikbaar is voor dagbesteding. Wat is er
nodig? En hoe kunnen we dat organiseren? Dat
worden de centrale vragen voor invulling van
dagbesteding.

Project Medicatieveiligheid Pluryn
‘Elektronisch Voorschrijf Systeem’
Dit project heeft een aantal hoofddoelen:
•	100% van het begeleidend personeel (v.a.
MBO niveau 3) is bevoegd- en bekwaam
m.b.t. het toedienen van medicatie. Niet
bevoegd en bekwaam personeel mag
medicatie niet uitdelen.
•	Er is een medicatiebeleid binnen GLB, met
een aantal speerpunten, zoals afspraken
rondom praktijktoetsers. Dit beleid is
multidisciplinair opgesteld en sluit aan bij de
diverse doelgroepen van GLB.
•	Er is bij alle medewerkers bewustwording
rondom het medicatie (toedienings)proces.
•	Alle medewerkers zijn op de hoogte van het
doen van een MIP-melding (Melding
Incidenten Personen) en de werkwijze
hiervan en voeren dit ook uit (meldings
discipline).
•	Er wordt onderzocht of eHealth een rol kan
spelen in het vergroten van de medicatie
veiligheid van de cliënten van Groesbeek,
Limburg & Brabant. Zo ja, dan worden deze
toepassingen geïmplementeerd.

Wat is de opzet van dit project:
Het project moet de medicatieveiligheid van
cliënten vergroten. Een veilig medicatieproces
begint bij het voorschrijven, dus willen we

gebruik gaan maken van een Elektronisch
Voorschrijf Systeem (EVS). Dat is een computersysteem wat de medicatieveiligheid verbetert,
omdat het de voorschrijver van geneesmiddelen ondersteunt bij complexe medicatiebeslissingen. Ook voorkomt het EVS fouten bij het
lezen van recepten. Onveilige situaties zijn
bijvoorbeeld dubbelmedicaties, contra-indicaties, interacties met andere geneesmiddelen en
overgevoeligheidsreacties. Hierdoor krijgt de
juiste cliënt het juiste medicijn, op de juiste
tijd (binnen de geldende houdbaarheidsdatum), in de juiste hoeveelheid en op de juiste
wijze. Het systeem wordt gebruikt door
voorschrijvers, dit zijn: artsen voor verstandelijk gehandicapten, huisartsen, psychiaters en
diabetesverpleegkundigen. De inspectie
beschouwt het gebruik van medicatiebewakingssystemen als een onderdeel van het
leveren van verantwoorde zorg. De inspectie
vindt het niet langer verantwoord een
geneesmiddel voor te schrijven zonder gebruik
te maken van een elektronisch systeem dat de
medicatie bewaakt. Het is er voor cliënten die
medicatie van het CWZ krijgen (geldt niet voor
Malden en Limburg). Als artsen, die verbonden
zijn aan medische dienst Zuid, medicatie
voorschrijven dan komt de medicatie via dit
systeem. Er is een koppeling met het EIP
waardoor ook gedragswetenschapper en
persoonlijk begeleider het in kan zien.

Personeelsverloop
De eerste groep (instroom) persoonlijk
begeleiders in opleiding bestond uit 14
personen. De tweede groep uit slechts 6
personen. Het blijft lastig om de juiste
persoonlijk begeleiders te vinden en te
behouden. Een raadslid gaat meewerken om
informatie te geven aan persoonlijk begeleiders
in opleiding, over wat het betekent om een
kind met een beperking en ernstige problematieken te hebben. Dit waren enkele onder
werpen waar de cliëntenraad GLB de afgelopen
maanden mee bezig was. Voor vragen kunt u
terecht bij de ondersteuner van de raad Silvia
Wijnen: swijnen@pluryn.nl.
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Leven in Vrijheid 2.0:

Aandacht voor (on)vrijwillige zorg
Pluryn heeft een heldere visie op Leven
in Vrijheid: ‘Elke persoon moet zich vrij
en veilig kunnen voelen binnen Pluryn.
Dat betekent dat cliënten zoveel mogelijk
zeggenschap hebben over alle facetten
van hun leven én dat ze kunnen bouwen
op verantwoorde zorg, rechtvaardige,
heldere regels en afspraken met medewerkers van Pluryn. Onvrijwillige zorg kan
daar deel van uitmaken, maar is nooit
vanzelfsprekend’.
In januari 2019 startte binnen Pluryn het
programma Leven in Vrijheid 2.0. Een belangrijk
thema hierin is bewustwording van de inzet
van onvrijwillige zorg, zoals vrijheidsbeperkingen. Daarnaast is er aandacht voor het zoeken
naar vrijwillige alternatieven en passende
methodieken én het blijvend leren van elkaar.
Met het programma Leven in Vrijheid 2.0 wil
Pluryn deze visie binnen alle locaties uitdragen
en borgen. Elke locatie krijgt een ambassadeur
die daarmee aan het werk gaat.

Twee nieuwe wetten

Cliëntperspectief

Het programma Leven in Vrijheid 2.0 besteedt
verder aandacht aan twee nieuwe wetten: de
Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet verplichte
ggz (Wvggz). Deze vervangen per 1 januari 2020
de Wet Bopz. Pluryn wordt geen aanbieder van
verplichte zorg vanuit de Wvggz, wel van de
Wzd. De Wzd is bedoeld voor mensen met een
verstandelijke beperking, ongeacht of zij
vrijwillig of onvrijwillig zijn opgenomen. De Wzd
regelt dat de cliënt zorg krijgt waarmee hij
instemt. Onvrijwillige zorg wordt alleen ingezet
als het echt niet anders kan. De nieuwe wetten
zijn logischerwijs ingrijpend voor het beleid, de
werkprocessen en werkinstructies.

Rob Louwinger is voorzitter van de Centrale
Cliëntenraad (CCR) van Pluryn. Hij zit in de
stuurgroep van het programma Leven in
Vrijheid, om het cliëntperspectief te vertegenwoordigen. “Het is vooral belangrijk om met
elkaar het gesprek aan te gaan”, vertelt hij.
“Het gesprek tussen medewerkers onderling,
maar vooral ook met cliënten en verwanten.
Want Leven in Vrijheid kan gaan over grote
zaken, maar ook over dagelijkse dingen als een
bedhek of een koelkast die is afgesloten. En
kan een cliënt echt niet dat wandelingetje
maken of met het openbaar vervoer reizen?
Of kan dat met een beetje hulp wel? Kijk
naar de hele mens en naar de mogelijkheden
en onmogelijkheden. Daar gaat het om.”
Rob maakt zich wel zorgen over de extra
administratieve lastendruk die de invoering van
de Wzd met zich meebrengt. Er moet veel
worden verantwoord. “Dat mag niet betekenen
dat er minder tijd overblijft voor de cliënt. De
balans moet goed zijn.” Leven in vrijheid is het
centrale thema van de inspiratieavond die de
Medezeggenschap cliënten op 5 november
houdt. Er verandert dus een en ander en er zijn
vier werkgroepen opgericht, die ervoor gaan
zorgen dat Pluryn goed voorbereid is op de
nieuwe wetgeving en het werken vanuit de
visie. In juni startte een eerste scholing voor
alle medewerkers die met de Wet zorg en
dwang van doen krijgen.

Toepassen van onvrijwillige zorg wordt veel
strakker geregeld. De wet schrijft voor wanneer,
waarom en hoe onvrijwillige zorg in het
zorgplan kan worden opgenomen en mag
worden toegepast. De cliënten zullen er dus
iets van merken, zegt geneesheer-directeur Paul
Jochems. “Het voordeel van de Wzd is dat we
veel meer maatwerk kunnen toepassen, in het
belang van de cliënt. De wet dwingt ons de
cliënt nog meer te betrekken. Het helpt wel dat
we bij Pluryn toch al vinden dat we dat moeten
doen.”

Colofon
Nieuws voor verwanten is een uitgave van
Pluryn Groesbeek, Limburg en Brabant. Pluryn
behandelt en ondersteunt bij wonen, werken,
leren en vrije tijd, vanuit een groot aantal
locaties in Gelderland, Noord- en MiddenLimburg en Noordoost-Brabant.

Redactieadres
Redactie Nieuws van Pluryn, Groesbeek,
Limburg en Brabant.
Molenweg 15, 6561 AH Groesbeek

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

www.pluryn.nl
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Café Brein
op 16 september
Maandag 16 september staat er weer een
bijeenkomst voor Café Brein gepland. Deze keer
zullen Jos en Claudia hun ervaringsverhaal
komen vertellen.

Indien je als professional niet aanwezig mag
zijn i.v.m. het maximum aantal bezoekers, word
je hierover in het weekend voorafgaand aan de
bijeenkomst geïnformeerd.

De zaal is open vanaf 19:00 en het duurt tot
21:30. Deelname is gratis, aanmelden is wel
verplicht (via e-mail aan cafebreinlvc@gmail.com)!
Benoem in je aanmelding met hoeveel
personen je aanwezig wil zijn en in welke
functie je deelneemt aan de bijeenkomst
(getroffenen, mantelzorger of professional).

Met vriendelijke groet,
Janneke Huvenaars
Medewerker Café Brein
Ambulant Begeleider Pluryn

Er kunnen maximaal 60 personen in de zaal,
indien er meer aanmeldingen zijn, zullen
getroffenen en mantelzorgers voorrang krijgen.

