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Jongeren met een licht verstandelijke beperking
18-23 jaar
Arbeidsintegratie
Individuele woonplekken in Gelderland en Noord-Limburg
Klantenbureau Pluryn, tel. 088 - 779 50 00, klantenbureau@pluryn.nl

■ Korte beschrijving van deze dienstverlening
De jonge volwassene woont zelfstandig met intensieve vaardigheidstraining en begeleiding.
Het streven is door te stromen naar een zo zelfstandig mogelijke vorm van wonen. De ondersteuning
bestaat uit huisvesting, begeleiding, training, leren een netwerk op te bouwen. Jonge volwassenen
leren koken, (af)wassen, opruimen, met geld en instanties omgaan; hoe ze makkelijker met andere
mensen samenleven en werken en hoe ze voor zichzelf opkomen. De woningen staan ‘in de wijk.’
■ Wie voert de ondersteuning uit?
Een begeleider, orthopedagoog en maatschappelijk werker staan klaar om de jongere te
ondersteunen.
■ Welke faciliteiten heeft Pluryn?
Pluryn huurt een woning in de wijk. De jong volwassene woont er zelfstandig, soms wel in de buurt
van andere jongeren die individueel wonen met intensieve begeleiding (IWIB). IWIB werkt vanuit
kantoren in Arnhem, Nijmegen, Tiel, Zutphen en Venlo/Velden. Voor jonge volwassenen die nog
meer begeleiding nodig hebben is er IWIB plus, waarbij de begeleiding een kantoor dichtbij heeft.
■ Voorwaarden
Voor IWIB is een geldige indicatie nodig: ZZP LVG 1 of 2. De jongere beschikt over voldoende
vaardigheid/ verantwoordelijkheid om de dagelijkse routine grotendeels zelfstandig uit te voeren.
Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) geeft deze indicaties af. Voorwaarde is ook dat de jongere
overdag iets doet: leren, (begeleid) werken of dagbesteding.
■ Wie betaalt dat?
De Wet Langdurige Zorg (WLZ) betaalt voor (jong)volwassenen met een beperking de residentiële
dienstverlening: wonen bij een zorginstelling. Zij betalen wel een eigen bijdrage. Het Centrum
Indicatiestelling Zorg beoordeelt of mensen recht hebben op WLZ-zorg. Kijk voor meer info op
www.ciz.nl.
■ Vragen?
Neem voor meer informatie contact op met het klantenbureau Pluryn, tel. 088 - 779 50 00,
klantenbureau@pluryn.nl.

