
Locaties in de Achterhoek  
per 1 augustus over naar andere locatie

Er zijn een aantal redenen voor de overzetting 

van de locaties: met de bestuurlijke verplaatsing  

ontstaat er meer gelijkheid in omvang van de 

RVE’s (betere bestuurbaarheid met focus op 

centraal Gelderland) en wordt de strategische 

ligging van de regio Achterhoek ten opzichte 

van Zutphen versterkt.  

De regionale oriëntatie heeft als voordeel dat 

de ambulante producten straks verdeeld 

worden onder de verschillende (regio 

gebonden) clusters. Ook wordt zo de lokale 

verbinding in de Achterhoek verstevigd, door 

samen te werken met de collega’s in Zutphen 

en Winterswijk. Met de wijziging richt Jan Pieter 

Heije zich nu volledig op centraal Gelderland.  

De jongeren van de betreffende locaties zullen 

van deze verandering niets merken. Hun 

woon- en behandelomgeving blijft in aanstu-

ring gelijk. Wel zal een lid van de cliëntenraad 

Jan Pieter Heije ook een wissel van raad 

moeten maken.  

Per 1 augustus vallen Jan Pieter Heije’s 

locaties in de Achterhoek niet meer 

onder Jan Pieter Heije, maar onder 

Plurynlocatie Eefde.  

Het gaat om de volgende locaties:    

• Acacialaan, Varsseveldseweg in Doetinchem 

• Dagbehandelingen: De Isselborgh en 

Gaullestraat   

• Ambulant Achterhoek   

• IAG Achterhoek  

Voorwoord
Met elkaar laten we zien hoeveel veerkracht in 

mensen zit om vol te houden en energie te 

steken in nieuwe uitdagingen. De 

coronapandemie heeft het ons niet makkelijk 

gemaakt. Af en toe wordt ons met positieve 

uitslagen van coronatesten duidelijk gemaakt 

dat we alert moeten blijven. Gelukkig weten  

we steeds beter wat ons te doen staat om de 

situatie onder controle te houden. Ondanks 

alles is er het lonkende perspectief van meer 

bewegingsvrijheid. Wat dat allemaal precies 

betekent voor de jongeren, hun ouders en voor 

medewerkers van Jan Pieter Heije is nog niet 

duidelijk, maar we gaan daar uiteraard op 

gepaste wijze invulling aan geven.

Uitdagingen zijn er ook op een ander vlak. 

Medewerkers zetten zich dagelijks in voor zo 

goed mogelijke behandeling. Zij weten ook heel 

goed wat nodig is en doen waardevol werk voor 

elke jeugdige die hulp vraagt bij onze locatie. 

Dat dit soms op gespannen voet staat met de 

wens van een inclusieve samenleving of de 

politieke tendens om greep te krijgen op kosten 

van jeugdzorg, kan iedereen in de krant lezen.

Onze grootste uitdagingen liggen in het 

spanningsveld van goede zorg en betaalbare 

zorg. In de nieuwe visie van de Vereniging 

Orthopedagogische Behandelcentra wordt dit 

mooi verwoord met de stelling “doen wat nodig 

is!”, of liever “blijven doen wat nodig is”, zodat 

jongeren zich kunnen ontwikkelen naar hun 

mogelijkheden. Met andere woorden goed kijken 

en luisteren naar jongeren en ouders en in 

gesprek komen over reële verwachtingen. Dat 

lukt ons steeds beter. Het is mooi om elke keer 

weer te ervaren hoeveel betrokkenheid en 

overtuiging we ervoor inzetten om de goede 

dingen voor behandeling in de lucht te houden. 

Laten we echter ook onder ogen zien dat het ook 

een hele dynamische tijd is in de jeugdzorg. We 

moeten nog beter uitleggen wat we doen en wat 

we nodig hebben om de behandeling te kunnen 

bieden. We moeten ons in de huidige arbeids-

markt meer inspannen om de juiste mede werkers  

te vinden en te binden. Jan Pieter Heije moet 

een werkplek zijn waar medewerkers graag 

blijven werken. We hebben innovatieve kracht 

nodig om mee te bewegen met de nieuwe 

inzichten voor inrichting van jeugdzorg.

Het toverwoord is hier verbinding. Dat is wat 

we nodig hebben met jongeren, ouders en 

medewerkers, om samen de goede dingen te 

ontdekken. Dan zijn er ook kansen om te 

mogen blijven doen wat nodig is.

Marcel Nadorp
Directeur Zorg en Behandeling
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Wie kent Joop Elbertsen niet? Donderdag 

18 april heeft Joop zijn laatste werkdag 

gehad. Hij mag nu van zijn welverdien-

de pensioen gaan genieten. Joop werkt 

al vanaf begin 2003 voor  Jan Pieter 

Heije en heeft zich in al die jaren met 

hart en ziel ingezet voor de vrije tijd van 

al onze jongeren.    
 

Van de Soos, paardrijden, tot vakantie-

programma’s. De kinderen kwamen nooit iets 

tekort. Naast V&R heeft Joop Jan Pieter Heije 

meer dan 10 jaar vertegenwoordigd binnen  

de ondernemingsraad.  Joop had altijd een 

luisterend oor voor personeel en schroomde 

niet kritisch te zijn waar nodig.   

 

In juli zal er (door corona) met een select 

gezelschap nog een moment zijn waarop we 

samen kunnen gaan terugblikken op de 

bijzondere loopbaan van Joop. De organisatie, 

Team V&R en vooral de jongeren zullen je gaan 

missen. We wensen je veel geluk en gezond-

heid toe!

Joop 
is met pensioen 

Marvin kwam met een doel bij de Mr. Jonkerweg

woont, en stroomt later door naar een eigen 

zelfstandige studio van de Training Begeleid 

Wonen (TBW). Laura van Gaal, zijn persoonlijk 

begeleider van het eerste uur, zag Marvin in 

een jaar tijd grote stappen maken: “Hij is altijd 

zichzelf gebleven in zijn enthousiasme en 

persoonlijkheid, maar heeft veel bereikt in het 

omgaan en verwerken van zijn problemen. We 

zijn veel gesprekken aangegaan, over zijn 

valkuilen, doelen en dromen. Omdat zelfstan-

digheid hier voorop staat, is Marvin uiteindelijk 

zelf verantwoordelijk voor het waarmaken van 

zijn doelen. Wij ondersteunen hem daarbij, 

maar doen dat nu – anders dan bij eerdere 

instellingen waar Marvin woonde - wel meer op 

afroep. Hij moet zelf bij ons aankloppen als hij 

ergens mee zit of hulp nodig heeft. Natuurlijk 

stappen wij als het nodig is ook wel eens op 

Marvin af, maar over het algemeen gaat het 

zelf om hulp vragen 

hartstikke goed.” 

Toekomstdromen 
Het zelfstandiger wonen bij de Training 

Begeleid Wonen was even wennen voor Marvin: 

“Ik ben heel erg van de gezelligheid en ben dus 

nog heel geregeld bij de leefgroep te vinden 

voor een kop thee.” Dat sociale karakter komt 

ook bovendrijven als Marvin het over zijn 

toekomstplannen heeft. Vanuit TBW keek hij 

het afgelopen jaar in de keuken bij verschil-

lende werkplekken. En na veel proberen en 

aftasten, lijkt Marvin nu zijn roeping gevonden 

te hebben: “Ik heb zometeen mijn eerste 

proefdag in een verzorgingstehuis. Daar kijk ik 

al de hele dag naar uit. Ik vind het fijn om met 

mensen te werken, daar word ik blij van. Ik 

hoop daarom ook dat ik na de zomer bij het 

REA College kan beginnen aan een zorgoplei-

ding, want daar zie ik mijn toekomst. Niet hier 

in Renkum trouwens, maar in de buurt van 

mijn broers en zussen – hij heeft er wel 7 - in 

Almere. Dat is mijn hoofddoel voor de 

toekomst; wonen in mijn eigen appartementje 

in Almere met nog een beetje ondersteuning 

aan huis.”  

Marvins verhaal

Ruim een jaar woont Marvin nu bij de Mr. 

Jonkerweg, een buitenhuis van Plurynlocatie 

Jan Pieter Heije. Daar gooit hij zelf - met een 

beetje hulp - het roer om: “Ik zit hier voor 

mezelf, zodat ik over een tijdje weer een stap 

kan maken”.  

Marvins jeugd is niet gemakkelijk. Lang gaat 

het thuis – bij zijn moeder – goed, tot hij in de 

puberteit terecht komt en er steeds meer ruzie 

ontstaat. Nadat de situatie escaleert, vraagt hij 

zelf bij de gezinsondersteuner of hij uit huis 

geplaatst kan worden: “Ik had steeds vaker 

ruzie met mijn moeder en mijn zus en maakte 

zelf veel foute keuzes. Op een gegeven 

moment ging dat gewoon niet meer, waarna ik 

in een gesloten instelling werd geplaatst.” Daar 

wordt Marvins situatie niet veel beter. “Ik vond 

de manier waarop er daar met mij werd 

omgegaan niet prettig. Er werden werkdoelen 

voor mij gemaakt, zonder dat ik daar zelf iets 

over te zeggen had. Toen ik 18 werd - en dus 

zelf mocht beslissen – ben ik daar weggegaan.”

  

Aan jezelf werken 
Via allerlei omwegen, onder andere een 

instelling die Marvin helpt bij zijn verslaving, 

komt Marvin in februari van 2020 in Renkum bij 

de Mr. Jonkerweg van Pluryn terecht; een 

(vervolg)voorziening voor jongeren en 

jongvolwassenen met een licht verstandelijke 

beperking en complexe problemen, zoals ADHD, 

trauma- of hechtingsproblematiek of een 

autisme spectrum stoornis. Hij start er op de 

leefgroep, waar hij met andere jongvolwassenen 

Lang ging het niet goed met Marvin (20). Kort na zijn achttiende verjaardag vertrok 

hij bij de instelling waar hij destijds woonde. Er werd daar niet samen ‘met’ hem 

gewerkt, maar juist ‘tegen’ hem, vond hij. In het gebruiken van drugs vond hij een 

vlucht, tot hij op een helder moment besloot dat dit niet zijn toekomst was en 

aanklopte voor hulp.  
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Spelen in het Water  
kan ook dit seizoen weer!

De afgelopen periode is onze tuindienst 

en klussendienst weer druk bezig 

geweest om de waterspeelplaats klaar 

te maken voor weer een nieuw seizoen 

vol waterpret. De filters zijn vervangen, 

het water is vernieuwd en al het groen 

ligt er weer strak bij.

De waterspeeltuin is een plek waar onze 

jongeren van Jan Pieter Heije en kinderen 

vanuit de omgeving samen kunnen spelen.  

We merken dat de speeltuin steeds vaker  

wordt gevonden door bewoners uit onze buurt. 

Dit sluit geheel aan bij de visie van Pluryn 

(sterker in de samenleving) we halen op deze 

manier ook de samenleving naar het terrein. 

We wensen iedereen veel speelplezier het 

komende zomerseizoen.

Spelen in 
het water

In het leven is er geen terugspoelknop. Maak je 

fouten of gebeuren er vervelende dingen, dan kun 

je alleen maar door. Maar hoe je ermee omgaat 

bepaalt grotendeels hoe jouw toekomst eruit 

gaat zien. Fouten maken mag, als je er maar van 

leert wordt er vaak gezegd Precies dit doen we 

iedere dag opnieuw. We vragen de kinderen 

meerdere malen per dag om even opnieuw 

dagelijkse handelingen uit te voeren die op dat 

moment net even niet goed gingen. We laten de 

kinderen oorzaak en gevolg inzien. Zelfreflectie. 

Vragen hen hoe ze het de volgende keer beter 

willen doen. We leren ze (op tijd) om hulp te 

vragen. Gebruiken de stoplichtmethode, stop, 

denk, doe. Een momentje van rust te nemen 

waar dat nodig is om niet in onrust door te gaan. 

Dit zijn eigenlijk allemaal kleine terugspoel

momentjes om te zorgen dat je beter vooruit 

gaat. Mooi dat als je even inzoomt op iets waar 

wij als Pluryn zijnde dagelijks mee bezig zijn, je 

inziet dat al deze “kleine” foutjes eigenlijk zorgen 

voor een mooiere toekomst. En blijkt maar weer 

dat je zeker van fouten kan leren.   

 

Manon Bosman

Column:
Even terug
en weer 
door
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Vrije Tijd en groepsvergaderingen
De raadsleden (jongeren) vervelen zich het 

meeste in de weekenden en in de avond (als 

ze niet meer naar buiten mogen). We 

bespraken welke activiteiten leuk zijn om te 

doen. De raadsleden besloten in de groepsver-

gadering te gaan vragen welke activiteiten de 

jongeren nog meer leuk zouden vinden. 

Niet bij alle groepen wordt op dezelfde manier 

een groepsvergadering gehouden.  

Op sommige groepen ligt een boekje waar je 

punten op kunt schrijven, maar deze worden 

niet besproken. Op andere groepen wordt er 

wel met alle jongeren punten besproken die 

verzameld zijn. De raad vindt het belangrijk dat 

er overal groepsvergaderingen zijn. Dus gaan 

ze dat een keer bespreken. Welke manier van 

groepsvergadering is goed, zodat hier meer 

structuur in komt. De directeur Ilja heeft de 

raadsleden gevraagd of een van deze jongeren 

de uitkomsten dan in de vergadering met alle 

clusterleiders wil bespreken.  

  

Caroline van Vorming en Recreatie (V&R) was 

te gast. De jongerenraadsleden hebben haar 

verteld welke wensen qua clubs/activiteiten er 

nog zijn. Er werden veel activiteiten genoemd, 

zoals: ballet, meidenclub, economie clubje, 

EHBO of BHV-cursus, koken, de bakclub. Ook de 

wens van meer activiteiten in de weekenden 

werd kenbaar gemaakt. 

Stichting van het kind
Gasten in de raad waren: Sanne Immerzeel van 

Stichting van het Kind en Pascale Winkelmolen, 

adviseur fondsenwerving en subsidie advies. 

Stichting van het kind zet zich in voor kinderen 

die door omstandigheden niet thuis kunnen 

wonen. Ze voeren daar projecten voor uit, zoals 

bijvoorbeeld op terreinen een pannakooi of een 

calisthenics plein. Dit is een soort sportveldje 

met stangen waar je op eigen krachtoefeningen 

kunt doen. In juni wordt er bij Jan Pieter Heije 

een memoveld geplaatst. Hier kun je alleen of 

met je groep verschillende spellen doen.

Jan Pieter Heije krijgt 750 euro van Stichting van 

het Kind! De jongerenraad mag samen 

overleggen wat daarmee gedaan kan worden. 

Bijvoorbeeld materialen of een grote activiteit. 

Dat is super! 

Als er ideeën zijn; laat ze weten aan de 

ondersteuner van de jongerenraad Silvia Wijnen 

swijnen@pluryn.nl tel. 06-23235256

Nieuwe jongerenraadsleden
Een aantal jongerenraadsleden gaat verhuizen. 

Dus zoekt de raad nieuwe leden voor in de 

jongerenraad. Zie de poster voor meer 

informatie. 

Wil jij meedenken als 
iets niet goed gaat? 

  De jongerenraad is op zoek naar   

 JOU! 
Wil jij voor jezelf en   
andere jongeren          
opkomen? 

Wil jij invloed op wonen en 
begeleiding? 

Heb jij leuke   ideeën 
voor het         
terrein? 

De jongerenraad geeft haar mening over allerlei onderwerpen. 
Bijvoorbeeld over het eten, vrije tijd en veiligheid. 

De jongerenraadraad heeft het recht om advies te geven. Dat 
komt door de Wet Medezeggenschap. 

Je overlegt iedere vergadering met de leidinggevende. Er is soms 
ook een gedragskundige aanwezig. 

Wil je meer informatie over de jongerenraad? Of wil je deelnemen? 
Neem contact op met de ondersteuner: 

Silvia Wijnen 
    bel naar 06 23235256 

                      of mail swijnen@pluryn.nl 

Nieuws uit de jongerenraad 
van Jan Pieter Heije
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Eindfeest
Op donderdag 22 juli sluiten we het seizoen af 

met het bekende V&R eindfeest. Vooralsnog in 

aangepaste vorm, zonder bezoekers, maar wel 

voor alle jongeren en hun begeleiders een 

ontspannen middag. Met sport, spel en cultuur 

en een heerlijk hapje en drankje. Er wordt door 

de stagiaires van Vrije Tijd hard gewerkt om 

alles coronaproof te laten verlopen. Dit wordt 

tevens hun eindopdracht en als het doorgaat, 

zijn ze wat mij betreft al geslaagd. 

Zomerkamp
Vanaf zaterdag 24 juli gaan de busjes weer 

richting Break-Out in Swalmen, want dan start 

het V&R zomerkamp. 15 groepen gaan mee om 

4 dagen te kunnen ontspannen en genieten. 

Elk jaar opnieuw is het weer spannend of het 

kan doorgaan, naast corona spelen de 

financiën mee. Samen met de afdeling 

Fondsenwerving hebben we het weer voor 

elkaar gekregen om fondsen bereid te vinden 

ons V&R zomerkamp te financieren. 

En ja wat zijn we daar blij mee. Hoe geweldig 

dat betrokken fondsen inzien dat dit nodig is. 

De reacties van de jongeren en hun begeleiders 

waren veelzeggend, wat een blijdschap. Lekker 

even weg na een periode veelal niets gehad te 

hebben. 

Vanaf 14 augustus zal V&R een dagprogramma 

met activiteiten verzorgen. Drie dagen in de 

week kunnen jongeren zich weer inschrijven 

voor activiteiten op het terrein zoals hutten 

bouwen, sporten, fietsen. Ook zal er iets op het 

programma komen te staan waarvoor we 

buiten het terrein moeten zijn. Dit dagprogram-

ma beslaat de laatste drie weken van de 

zomervakantie. En ja dan is de zomervakantie 

weer voorbij en gaan we een nieuw seizoen 

tegemoet. Maar voor het zover is gaan we nog 

heel veel leuke dingen doen.

Caroline Lebbink

Wat staat er allemaal nog te gebeuren  

in de aankomende maanden op gebied 

van vrije tijd. 

 
We hebben vanaf 17 mei weer ons club-

programma kunnen oppakken. En wat is 

iedereen daar blij mee na een halfjaar stil te 

hebben gelegen. Uiteraard is V&R niet gestopt 

met activiteiten aanbieden, maar het was erg 

beperkt als je maar één groep per medewerker 

kunt bedienen. Duimen nu dus maar dat we 

het clubprogramma kunnen blijven geven en 

dat de corona maatregelen achter ons liggen.

Omdat we onder regio Zuid vallen met de 

school vakanties, hebben we dit jaar pas vrijdag 

23 juli zomervakantie. Dus nog ruim de tijd om 

een volwaardig clubblok te draaien. De jongeren 

hebben er ook echt zin in. Eindelijk iets doen wat 

je leuk vindt, je hobby weer oppakken. Paard-

rijden, dansen, voetballen, fitnessen, creatief en 

nog veel meer wordt weer in uitvoering gebracht.

koken de koks in spé verse, warme en 

betaalbare maaltijden. Zij zijn betrokken bij het 

hele proces: van het boodschappen doen tot 

aan de bezorging. Inwoners van de gemeente 

Renkum die moeite hebben om zelf een goede 

en gezonde maaltijd te bereiden, kunnen sinds 

najaar 2018 van maandag tot en met donderdag 

een maaltijd bestellen bij Koken met Passie. 

Bezorging van de maaltijden vindt aan huis 

plaats.

De maaltijden van Koken met Passie,  

een initiatief van Jan Pieter Heije, worden 

voortaan op duurzame wijze bezorgd. 

De maaltijddienst voor hulpbehoevende 

inwoners van de gemeente Renkum kreeg 

onlangs een elektrische bakfiets cadeau. Felicia 

nam, namens Koken met Passie, de prachtige 

bakfiets in ontvangst en maakte gelijk een 

oefenrondje. Stichting Blink, de gulle gever in 

dit verhaal, werd op passende wijze bedankt; 

De jongeren van Koken met Passie maakten een 

heerlijke versgemaakte lunch! 

Koken met Passie is een werkervaringsproject 

voor jongeren van Jan Pieter Heije. Het project 

biedt jongeren met een licht verstandelijke 

beperking en complexe problemen de mogelijk-

heid om te participeren in de maatschappij, in 

contact te komen met de wijk en waardevolle 

werkervaring op te doen. Vier dagen per week 

Maaltijden Koken met Passie nu nog duurzamer 
dankzij donatie van Stichting Blink 

Vrije Tijd en Recreatie 
en de z mer van 2021

Nieuws uit de jongerenraad 
van Jan Pieter Heije
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Het kan zijn dat er om medische of andere 
redenen medicatie wordt voorgeschreven. 
Jan Pieter Heije staat ervoor in dat die 
medicatie door een apotheek op de juiste 
plek wordt geleverd en op het juiste 
moment aan de juiste jongere wordt 
toegediend, door geschoolde en bekwame 
medewerkers. De Inspectie voor de 
Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ziet erop 
toe dat Jan Pieter Heije volgens landelijke 
richtlijnen en kwaliteitseisen werkt die de 
medicatieveiligheid moeten waarborgen.

Nieuw systeem
Pluryn’s artsen wilden een systeem waarbij 
zij op ieder moment kunnen zien welke 
medicatie onze cliënten gebruiken. Omdat 
er vaak meerdere artsen betrokken zijn bij 
een cliënt, is het belangrijk dat er overzicht 
is van alle medicatie die een cliënt 
voorgeschreven krijgt om toe te kunnen 
zien of dat allemaal bij elkaar en bij die 
cliënt past.  Ook de apotheek kan in dat 

Jongeren die verblijven bij Jan Pieter Heije bezoeken soms een huisarts of de Arts 

Verstandelijk Gehandicapten (AVG-arts) van Pluryn. Jan Pieter Heije werkt samen met 

enkele vaste huisartsen en apotheken en heeft daarnaast artsen in dienst met kennis 

over mensen met een (licht) verstandelijke beperking, zoals Bart de Koning en Nicole 

Struis. Daarnaast is ook psychiater Shalini Soechitram bij Jan Pieter Heije werkzaam.

systeem zien wat er is of wordt voor-
geschreven en controleert ook of er geen 
contra-indicaties zijn.

Pluryn heeft daarom gekozen om hiervoor 
het systeem Farmedrx te gebruiken. De 
afgelopen maanden zijn eerst de locaties 
voor volwassenen overgegaan op het 
nieuwe systeem. Vanaf halverwege april 
werken ook de jeugdlocaties, waaronder 
Jan Pieter Heije, nu met dit systeem.

Eerste reacties
De ervaringen van de artsen op de locaties 
waar het systeem al draait zijn erg positief. 
Het nieuwe systeem vraagt in het begin wel 
wat aanpassing maar daarna werkt het 
voor iedereen beter. Als er een medicatie-
wijziging plaatsvindt dan is die meteen 
zichtbaar in ons systeem. Waarop de 
begeleiding op de leefgroep meteen een 
nieuwe deellijst kan printen. 

Het is belangrijk dat alle medicatie, dus ook 
de zogenaamde zelfzorgmedicatie die 
zonder recept wordt gekocht bij de drogist 
(bijv. melatonine of paracetamol), op deze 
lijst komt te staan. Ook deze medicijnen 
kunnen invloed hebben op de werking en 
bijwerking van andere medicatie en moet 
daarop gecontroleerd worden. Als er reden 
is om deze medicatie aan een cliënt te 
verstrekken, zonder tussenkomst van een 
arts, wordt dit doorgegeven aan onze 
medische dienst zodat we die controle wel 
door een arts of apotheek kunnen laten 
doen en de medicatie kunnen toevoegen in 
het systeem.

Jan Pieter Heije mag volgens de wet geen 
medicatie op voorraad hebben die niet voor 
een specifieke cliënt is, zoals bijvoorbeeld 
paracetamol. Paracetamol mag dus niet 
voor de groep worden aangeschaft. Als een 
cliënt paracetamol mag gebruiken en nodig 
heeft wordt een eigen doosje bij de 
apotheek aangeschaft en wordt dit ook 
opgenomen in het voorschrijfsysteem.

Nieuw elektronisch voorschrijfsysteem
voor (huis)artsen 

Hallo allemaal, 

 

Wij, Hettie van Onna en Solveig Riesebeek zijn 

de nieuwe ambassadeurs van de Jan Pieter 

Heije te Oosterbeek. 

 

Wij gaan samen deze nieuwe uitdaging aan om 

studenten te enthousiasmeren, voor de Jan Pieter 

Heije of wellicht een andere locatie binnen Pluryn. 

Onze functie omvat verschillende taken. Dit kan 

zijn rondleidingen verzorgen bij Jan Pieter Heije 

voor studenten of eventueel herintreders. 

Daarnaast geven wij presentaties op verschillende 

onderwijsinstellingen; bijvoorbeeld bij HAN of 

het ROC. Zo maken we studenten enthousiast 

en vertellen we hen over de verschillende 

werkzaamheden en mogelijkheden binnen ons 

werkveld. Dit zal in coronatijd nog veelal online 

zijn, maar hopelijk binnenkort weer fysiek. 

Daarnaast zullen wij op een banenbeurs of 

open dagen te zien zijn en zullen we met veel 

enthousiasme vertellen over het werken bij Jan 

Pieter Heije. We hebben er erg veel zin in en 

gaan met veel enthousiasme deze functie 

uitoefenen. 

 

Groetjes, 
Hettie van Onna en Solveig Riesebeek

Maak kennis met 
de ambassadeurs van Jan Pieter Heije
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de afgelopen maand zijn we nog geconfronteerd 

met jongeren en medewerkers die Covid 

besmettingen hebben opgelopen.  

Daarnaast zie ik ook dat alle extra (administra-

tieve) werkzaamheden ons soms afleiden van 

wat we het liefst doen met elkaar, namelijk 

jongeren behandelen om ze te laten groeien in 

hun ontwikkeling naar zelfstandigheid. Maar de 

eerlijkheid gebiedt ook te zeggen dat Jan Pieter 

Heije, zoals vele andere jeugdzorginstellingen, 

financieel scherp aan de wind moet varen. Dit 

betekent onder andere dat we onze administra-

tieve processen nog beter moeten monitoren 

en onze financiers en verwijzers moeten blijven 

meenemen in wat we doen. Dit vraagt extra 

inspanningen van iedereen zowel van collega’s 

die in het primair proces werken als de 

collega’s van de ondersteunende diensten. We 

hebben er alle vertrouwen in dat we hier het 

komende half jaar de effecten van zullen gaan 

zien. 

En hoewel we dus nog niet achterover kunnen 

leunen, heb ik er alle vertrouwen in dat we met 

elkaar de goede dingen aan het doen zijn. Ieder 

op zijn of haar eigen plek, met je eigen 

kwaliteiten en competenties. Een mooie manier 

om dat ‘samen’ tot uiting te brengen is de 

klusdag op 22 juli voor het terrein en de 

periferie en op 17 september voor de buiten-

huizen. Ik zie er naar uit om dan met elkaar 

(groepsleiders, behandelaren, ondersteunende 

diensten en clusterleiders) de handen uit de 

mouwen te steken voor onze jongeren en deze 

klusdagen gezamenlijk af te sluiten met een 

barbecue. 

Ik wens jullie alvast een goede zomerperiode, 

die is voor iedereen dik verdiend. Ik hoop dat 

iedereen kan genieten van een paar vrije 

weken waarin je weer kan opladen en tijd kan 

doorbrengen met hen die je lief zijn. 

De tijd vliegt...
Ik herinner me mijn eerste werkdag bij 

Jan Pieter Heije nog goed. Inmiddels is 

dat alweer een half jaar geleden, de tijd 

vliegt! Ik ben nog steeds elke dag blij 

dat ik de overstap naar Jan Pieter Heije 

heb gemaakt. Wat doen we met elkaar 

mooi werk, wat mogen we trots zijn op 

de resultaten die we behalen en wat 

zullen we elkaar nodig hebben om de 

uitdagingen die op ons pad komen 

samen aan te gaan. Het leek me mooi 

om in deze nieuwsbrief kort te reflecteren 

op mijn eerste half jaar als directeur bij 

Jan Pieter Heije. 

Wat hebben we samen het afgelopen half jaar 

veel bereikt. Ondanks de krapte op de 

arbeidsmarkt lukt het ons nog om goede 

medewerkers aan ons te binden en zetten we 

ons als werkgever in om onze collega’s aan ons 

te blijven verbinden. Ook zien we dat ons 

verzuim nog steeds daalt, iets waar we echt 

trots op mogen zijn. We zijn bezig om de derde 

KIB ASS woning te laten starten, zien dat 

gemeentes ons steeds beter weten te vinden 

voor o.a. MST trajecten en maken we mooie 

stappen in de samenwerking met onze 

ondernemingsraad. We zien dat de bedbezet-

ting langzaam iets toeneemt en dat de 

productiviteit van onze ambulante begeleiders 

en behandelaren aan het stijgen is. Hier mogen 

we blij mee zijn en dit geeft perspectief voor 

het tweede half jaar van 2021. 

En naast de mooie resultaten zie ik ook de 

uitdagingen waarmee we te maken hebben. De 

behoefte om elkaar weer vaker fysiek te zien, 

teamvergaderingen gewoon weer live te 

kunnen doen en het gevoel niet meer 

gehinderd te willen worden door alle corona-

maatregelen neemt toe. Gelukkig mag er 

inmiddels weer meer en worden maatregelen 

steeds verder afgebouwd. Dit is fijn voor onze 

jongeren en medewerkers, maar ook voor de 

vele anderen die van belang zijn voor onze 

jongeren. Ik denk daarbij aan hun ouders en 

andere verwanten, de cliëntvertrouwenspersonen 

en onze vrijwilligers. Wat fijn dat jullie steeds 

meer fysiek aanwezig kunnen zijn! We zullen 

alleen nog wel alert moeten blijven, want ook 

Ilja Ezinga
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Jan Pieter Heije krijgt op 1 juli een nieuwe 

buitenspeeltoestel! In juni wordt het toestel 

geplaatst en net voor de zomervakantie zal de 

officiële opening plaatsvinden op 2 juli. Zo kan 

er tijdens de vakantieperiode lekker gebruik 

van worden gemaakt.

Het Memoveld is een interactief buitenspeel-

toestel en bestaat uit 7 palen op een groot 

speelvlak van ongeveer 8 meter, waarop 

verschillende spellen gespeeld kunnen worden. 

Alle palen zijn rondom voorzien van een 

aanraakgevoelig scherm dat gebruikt kan 

worden om de spellen te spelen. Tijdens het 

spelen word je uitgedaagd door licht en geluid. 

Op het Memo-veld kun je heel veel verschil-

lende spellen instaleren. Wat er allemaal op 

geïnstalleerd kan worden en welke spellen je 

kunt doen, wordt door de begeleiders van de 

groepen uitgelegd.

Veel plezier met dit fantastische toestel!

Colofon
Nieuws van Pluryn Jan Pieter Heije. Jan Pieter 

Heije is onderdeel van Pluryn. Pluryn 

behandelt en ondersteunt bij wonen, werken, 

leren, dagbesteding en vrije tijd vanuit een 

groot aantal locaties in Gelderland, Noord-  

en Midden-Limburg en Noordoost-Brabant.

Redactie
Manon Bosman, Johann Peters, Jacqueline 

Visser-Rozemeijer, Mariska Speldenbrink, Heidi 

Willems, Jos Havekes, Marijke van der Veer, 

Maickel Dilllisse, Afdeling Communicatie Pluryn

Redactieadres
Redactie Nieuws van Pluryn,

locatie Jan Pieter Heije

Postbus 6, 6860 AA Oosterbeek

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/over-pluryn/nieuwsbrief

www.pluryn.nl

Wie ben je en wat doe je bij de 
Jan Pieter Heije?
Mijn naam is Ilse-Margot Budiawan-Hübner.  

Ik werk sinds 2010 in de zorg, eerst was ik  

ambulant begeleider bij Pluryn en daarna ben 

ik adviseur geworden. Ik adviseer en onder-

steun de directie, clusterleiders en de groepen 

bij het afstemmen van de financiën en de zorg. 

Soms heb ik ook contact met ouders. Samen 

maken we de puzzel compleet en zorgen we 

ervoor dat alles zo soepel mogelijk verloopt. 

Wat is jouw grootste succes of 
specialisatie?
De bekostiging van zorg is best complex 

 geregeld in Nederland. Er zijn veel regels en 

wetten. Mijn doel is dat er zo min mogelijk 

mensen die hun volle aandacht nodig hebben 

bij het verlenen van zorg met de administratie 

en financiering bezig zijn.

Waar hoop jij over vijf jaar  
te staan?
Werkelijke ontwikkeling en groei zit vanbinnen. 

Je kunt mooie stappen in je carrière denken te 

maken, maar van binnen geen groei doormaken 

in je hart. Daarom hoop ik dat ik over vijf jaar 

gegroeid ben als mens en als ik dan terugkijk, 

dat ik wat betekend heb voor anderen. 

Heb jij nog dromen?
Dromen hebben een belangrijke functie. Ze 

geven aan hoe je in het leven staat, hoe je je 

voelt. Als je goed luistert naar je dromen, leer 

je veel over jezelf! 

Even voorstellen...
Ilse Margot  
Budiawan-Hübner

Yalp Memoveld  
voor Jan Pieter Heije

Jan Pieter Heije krijgt een 
soortgelijk veld als deze.
(genomen bij locatie De Beele)
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