
Voorwoord
Beste ouders en verwanten,

Sinds 1 januari 2021 zijn Jaap Nagtegaal en ik 

benoemd tot directeuren van Werkenrode 

Jeugd. Jaap richt zich als directeur op de zorg en 

behandeling en ik op de bedrijfsvoering. Samen 

met het team om ons heen zorgen wij voor een 

goed leven voor alle jongeren, mooi werk voor 

de medewerkers en hebben wij de verantwoor-

delijkheid om dit binnen de wettelijke en 

financiële kaders te organiseren. Een zinvolle en 

uitdagende opdracht die wij met plezier 

aangaan.

 aangaan. 

Op 3 en 4 maart was het dan zo ver; de tweede vaccinatieronde voor 

de jongeren 18+! Op de groepen werd er ook nu weer op het prikteam 

gewacht. Soms gespannen gezichten, maar vooral ook blije gezichten. 

Eindelijk bescherming tegen het coronavirus! 

Voor alle jongeren werd ter plekke een prikdiploma ingevuld en uitgereikt. De 

meeste jongeren liepen hier trots mee naar hun begeleiders. Zo ook Leon van 

Dommeltje Overkant. Hij vond het geen probleem om tijdens het prikken op de 

foto te gaan. Duim omhoog en nog een foto met diploma als afsluiting.

Op 1 april is ook de laatste groep voor de 2de keer gevaccineerd en heeft de 

eerste ‘veegronde’ plaatsgevonden. 

Leon is blij met zijn 
2e vaccinatie  
en prikdiploma

We kijken terug op een roerige tijd. Vorige jaar 

in de lente kon uw kind of verwant niet op 

verlof en geen bezoek ontvangen. 

Bij Werkenrode Jeugd openden we zelfs een 

cohortisolatie op het terrein, in geval dat er 

jongeren besmet zouden raken met het corona 

virus. Gelukkig hebben we deze niet hoeven te 

gebruiken. Het waren bijzondere en spannende 

tijden, waarin we toen niet wisten dat ons nog 

een lange periode te wachten zou staan. Met 

trots kijken wij terug op hoe jongeren samen 

met u door deze tijd zijn heen gekomen. Met 

veel creativiteit en uithoudingsvermogen is er 

veel bereikt. Daarnaast hebben wij de 

samenwerking met u als prettig ervaren. 

De trajecten van de jongeren gingen ook in 

deze bijzondere tijd door. Meerdere jongeren 

hebben door kunnen stromen naar

vervolgplekken of zijn bij ouders thuis gaan 

wonen. Dit zijn mooie resultaten waar we het 

met elkaar voor doen. Wat corona ons de 

komende tijd nog gaat brengen, kunnen we 

niet volledig overzien. We volgen de nieuws-

berichten en sluiten daarop aan. 

We merken de laatste tijd dat er weinig nieuwe 

cliënten aangemeld worden. Dit vraagt de 

komende periode om nader onderzoek en 

acties om financieel gezond te blijven. Genoeg 

uitdagingen die we met alle betrokkenen van 

Werkenrode Jeugd aangaan. 

Wij wensen u een mooie lente en veel plezier 

met het lezen van het verwantennieuws.

Jaap Nagtegaal en Bas Walthaus

Jaap Nagtegaal
Directeur Werkrode Jeugd

Bas Walthaus
Directeur Werkrode Jeugd
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Anderhalf jaar geleden kwam Arjan bij De 

Doelen Olm wonen. Eén van Arjans hobby’s is 

wandelen. Gedurende onze wandelingen 

komen mooie (oppervlakkig) gesprekken, maar 

soms ook diepgaande gesprekken naar boven. 

Tijdens onze wandelingen daagde ik Arjan wel 

eens uit om een stukje te rennen. Arjan, 16 jaar 

jong, had nog nooit aan hardlopen gedaan. 

Met een jaar was Arjan al gegroeid naar een 

afstand van 15 km! Het idee om mee te doen 

aan een hardloopwedstrijd werd hartelijk 

ontvangen. Iedereen was enthousiast. 

Alternatieve
7 heuvelenloop

Even voorstellen...

Arjan en ik gingen de 7 Heuvelenloop lopen! 

Alles was geregeld; verlof, inschrijving, 

loopshirt van Pluryn etc. Maar helaas werd de 

wedstrijd afgelast vanwege Covid’19. Dit was 

een enorme teleurstelling.

Ons avontuur wilde ik niet in een teleurstelling 

laten eindigen. En dus bedacht ik een plan voor 

een alternatieve 7 Heuvelenloop. Ook hiervoor 

was iedereen enthousiast.

Zaterdag 14 november was het zover! We zijn 

de ochtend gestart met een bakje koffie en wat 

Mijn naam is Maarten Vonk, 42 jaar en ik woon 

in de buurt van Nijmegen. Ik ben getrouwd en 

heb twee kinderen. Mijn rust en ontspanning 

haal ik uit hobby’s als: mountainbiken, 

wandelen en klussen. Op 1 november ben ik 

gestart bij Werkenrode als clusterleider voor de 

Bijenkorf. Een mooie en uitdagende klus 

waarbij aandacht en samenwerking centraal 

moeten gaan staan. Ik werk inmiddels 4 jaar 

als clusterleider bij Pluryn, waar ik bij Jan Pieter 

Heije in Oosterbeek ben gestart.

lekkers. Daarna 15 km hardlopen over dijken, 

door polders, met heel wat hoogtemeters. Na 

onze loop werden we verwelkomd met een 

uitgebreide lunch. We hebben gezellig gegeten 

met mijn vrouw en zoon. De middag was 

gevuld met een rondleiding bij mijn tweede 

werkplek (De Nistel), frietjes eten en nóg een 

wandeling van 5 km. Wat een geweldige 

bijzondere mooie dag hebben we samen 

beleefd. Deze dag heeft zoveel positieve 

energie gegeven.

Ik ben van oorsprong grafisch vormgever en 

met een omweg in de zorg terecht gekomen. Ik 

heb eerst als begeleider op verschillende 

leefgroepen met een diversiteit aan doel-

groepen gewerkt; Van kinderen tot volwasse-

nen (ook bij Pluryn). Maar in de tbs-kliniek in 

Nijmegen begon het leidinggeven meer vorm te 

krijgen. Na de opleiding management ben ik 

vanaf 2006 een leidinggevende in de zorg 

geworden, waarbij de dynamiek en 

complexiteit elke dag weer verrassingen, 

plezier en uitdaging geeft.

Maarten Vonk
Clusterleider Werkenrode Jeugd

Ron, trotse begeleider  van De Doelen Olm, over de prachtige dag en de weg daarnaartoe:



In een afzonderlijke ruimte is een keuken 

gerealiseerd waar jongeren op afgesproken 

tijden hun eigen maaltijd kunnen bereiden. 

Zonder dat zij gestoord worden door groepsge-

noten, maar wel met eventuele ondersteuning 

van de begeleiding. Op deze manier wordt de 

zelfredzaamheid van de jongeren vergroot, 

maken zij kennis met gezonde maaltijden en 

bevordert het zelfvertrouwen.

De ervaringen van Peter op 
de Kameleon  
‘’Vanaf het moment dat ik op de 

Kameleon woon, ben ik met 

sprongen vooruitgegaan. Qua 

gedrag ben ik erg gegroeid. Ik kon 

steeds beter praten over mijn 

Samen met Renata Dijkstra en Carlijn Schraven 

van Bureau Medezeggenschap hebben Ilène 

Versteijnen - van Eerdt en Charlotte van Dinten

ouders online ontvangen. Het thema van de 

bijeenkomst was ‘Welke plek wil je als ouder 

innemen bij de ondersteuning die Werkenrode 

jullie en jullie kind biedt’.

Deze editie uitgelicht: 
De Kameleon!

Eerste ouderpanel 
smaakt naar meer

Bij Werkenrode Jeugd staan de thema’s als 

respect voor elkaar, gezondheid en samen 

spelen centraal. Er wordt grote waarde gehecht 

aan het bedenken van nieuwe projecten samen 

met de jongeren, zodat hier gezamenlijk 

invulling aan gegeven kan worden. Bij de 

Kameleon is het project ‘’Gezond & lekker leren 

koken bij De Kameleon’’ opgezet. 

problemen en wat ik daarmee kan doen. Ik 

merk dat ik best wel gegroeid ben tot nu toe. 

Uiteindelijk ben ik ook van school afgegaan en 

ben ik gaan werken. Dat werk gaat goed! Ook 

ben ik heel zelfstandig geworden. Ik heb een 

paar maanden geoefend om met de bus te 

gaan en nu ga ik iedere dinsdag met de bus 

naar mijn werk. Ik vind dat leuk! Het is erg fijn 

dat ik die optie gekregen heb!’’

‘’De Kameleon vind ik een gezellige groep. 

Soms wat te gezellig en daarmee bedoel ik 

druk. Als het nodig is, kan ik dan wel mijn 

eigen rust op zoeken. Mijn contact met 

sommige jongeren van de groep is best wel 

goed. In het rustmoment kan ik bij hen terecht. 

We bellen dan naar elkaar toe zodat we elkaar 

door het rustmoment kunnen helpen. Sommige 

jongeren vinden dat rustmoment best lastig. Zo 

helpen we elkaar.’’

De Kameleon is een open woonvoorziening op het terrein van Werkenrode Jeugd. Bij 

de Kameleon wonen acht jongeren in de leeftijd van 12 tot 20 jaar. De jongeren die 

hier wonen, werken aan het ontwikkelen van zoveel mogelijk zelfstandigheid.

Op donderdagavond 16 april hebben we het eerste online 

ouderpanel voor Werkenrode Jeugd georganiseerd. Al langer waren 

we op zoek naar een manier om met ouders en verwanten in 

gesprek te komen en hen ook met elkaar in contact te brengen. 

Directe aanleiding voor het ouderpanel is de Wet op de Mede-

zeggenschap Cliënten Zorginstellingen die in 2020 is veranderd. 

De wet geeft ruimte voor het organiseren van gezamenlijke 

inspraak van ouders en jongeren naast de cliëntenraad.

De opkomst van 7 ouders was nog gering, maar 

daardoor zeker niet minder succesvol. Al snel 

ontstond er een open gesprek waarin 

ervaringen gedeeld werden en er veel 

herkenning en erkenning was. Iedereen kijkt 

terug op een waardevolle avond en wil graag 

een vervolg. Dit gaan we ook doen, 4 tot 6 keer 

per jaar. Het eerstvolgende ouderpanel vindt 

online plaats op 24 juni om 19:30 uur.

Heb je zin om een mee te doen bij een 

volgende bijeenkomst, heb je suggesties voor 

een onderwerp of andere ideeën? Dan komen 

we graag in contact met je. Stuur een mail naar 

cschraven@pluryn.nl  of cdinten@pluryn.nl .



Het is al even geleden, maar op woensdag 30 

december 2020 werd er een oude traditie van 

Werkenrode Jeugd in ere hersteld. Voor iedere 

groep was er een zak met de ‘Werkenrode 

bollen’, vergezeld met de beste wensen voor 

2021.

De jongeren hebben genoten van de heerlijke 

versgebakken oliebollen en appelbeignets. 

Deze lekkernijen zijn speciaal voor de jongeren 

gebakken door een aantal medewerkers.

Oude traditie van 
Werkenrode Jeugd 
in ere hersteld

Colofon
Nieuws van Werkenrode Jeugd is een uitgave 

van Pluryn. Werkenrode Jeugd is onderdeel 

van Pluryn. Pluryn ondersteunt bij wonen, 

werken, leren, dagbesteding en vrije tijd 

vanuit een groot aantal locaties in Gelderland, 

Noord-Limburg en NoordoostBrabant.

Redactieadres
Redactie Nieuws van Werkenrode Jeugd

Locatie Werkenrode Jeugd

Nijmeegsebaan 9

6561 KE 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


