(Besloten) Wonen met intensieve begeleiding en
gedragsregulering (SG EVG)
Mensen met een ernstig verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen
(SGEVG)
Leeftijd
Vanaf 6 jaar
Aanvullend Dagbesteding, vrijetijdsbesteding
Plaats
Nijmegen
Contact
Klantenbureau Pluryn, tel. 088 - 779 50 00, klantenbureau@pluryn.nl
Doelgroep


■ Korte beschrijving van deze dienstverlening
Jongeren en volwassenen kunnen bij de Nijmeegse Plurynlocatie De Winckelsteegh terecht voor een
woonplek. Maar ook voor werk, dagbesteding, behandeling en activiteiten in hun vrije tijd. Doordat
alle voorzieningen op één terrein te vinden zijn, kunnen de jongeren en volwassenen zich vrij en
veilig bewegen. Per persoon kijkt Pluryn wat de juiste balans tussen rust en activiteit is. De eigen
kracht en mogelijkheden zijn daarbij leidend. Mensen met een ernstig verstandelijke beperking
krijgen intensieve begeleiding bij gedragsproblemen.
■ Wie voert de ondersteuning uit?
De medewerkers van De Winckelsteegh zijn geschoold en getraind en hebben specifieke kennis
van de doelgroep. Zij bieden dag en nacht zorg en begeleiding. Er is een eigen medische en
paramedische dienst. Gedragswetenschappers werken direct met de cliënt of begeleiden de
medewerkers in hun werk. Voor ouders en belangenbehartigers is het mogelijk om ondersteuning
te krijgen van het maatschappelijk werk. Ook houden een speciale arts verstandelijk gehandicapten
en een tandarts praktijk op het terrein.
■ Welke faciliteiten heeft Pluryn?
Jongeren en volwassenen wonen in leefgroepen op instellingsniveau. Elke cliënt heeft een eigen
kamer. Elkaar ontmoeten kan in de gezamenlijke woonkamer. De huisvestingscondities zijn aan
de behoeften van de doelgroep aangepast. Er is een structurerend dagbestedingsaanbod.
■ Voorwaarden
Voor wonen met intensieve begeleiding en gedragsregulering is een VG-indicatie nodig.
Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) geeft deze af.
■ Wie betaalt dat?
De Wet Langdurige Zorg (WLZ) betaalt voor mensen met een beperking de residentiële
dienstverlening: wonen bij een zorginstelling. Volwassenen 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.

