(Besloten) wonen met intensieve begeleiding en
gedragsregulering
Jongeren met een IQ tussen 40 en 60 en gedragsproblemen, zeer moeilijk opvoedbaar en
lerende jongeren (ZMOLK/SGMVB).
Leeftijd
12 tot 25 jaar, verdeeld over verschillende locaties
Behandeling, onderwijs, vrijetijdsbesteding, toeleiding naar (onbetaalde) arbeid en
Aanvullend
dagbesteding
Plaats
Groesbeek, locatie Werkenrode Jeugd
Contact
Klantenbureau Pluryn, tel. 088 - 779 50 00, klantenbureau@pluryn.nl
Doelgroep

■ Korte beschrijving van deze dienstverlening
Pluryn ondersteunt jongeren met een IQ van 40 tot 60 om beter met hun omgeving te leren
omgaan. Én zoekt ook uit hoe de omgeving beter met de jongeren kan omgaan. Samen met de
jongere en de ouders werkt Pluryn aan perspectief in een duidelijke structuur. Woonvoorziening,
school en dagbesteding werken hierbij nauw samen. De jongeren ontdekken wat ze leuk vinden in
hun vrije tijd, waar ze goed in zijn. Ook helpt Pluryn bij het vinden van (vrijwilligers)werk of
(arbeidsmatige) dagbesteding.
■ Wie voert de ondersteuning uit?
In de leefgroepen is dag en nacht begeleiding aanwezig. De deskundige begeleiders zijn begripvol.
Iedere dag is een nieuwe dag. De gedragsdeskundige zorgt ervoor dat iedereen passende
behandeling krijgt. Als dat nodig is, schakelt Pluryn andere deskundigen in, zoals een arts,
therapeuten of een psychiater. Iedere jongere krijgt een individueel plan om zich verder te
ontwikkelen. Werkenrode School verzorgt voortgezet speciaal onderwijs voor de jongeren op de
locatie Werkenrode Jeugd. Pluryn betrekt de ouders nadrukkelijk bij de begeleiding.
■ Welke faciliteiten heeft Pluryn?
De jongeren komen te wonen in een veilige omgeving, op een terreinlocatie met meer leefgroepen.
Iedereen heeft een eigen slaapkamer om zich privé terug te kunnen trekken. Een huis beschikt over
gezamenlijke woonkamers, tuin en een hobbyruimte. In de weekenden en vakanties kunnen de
jongeren naar huis of bij Pluryn blijven. Er zijn verschillende locaties, de Waag telt twee groepen
met ieder negen jongeren, De Bijenkorf heeft twee groepen van 7 plekken (plus elk 1 crisisplek) en
6 individuele appartementen. De Wilg heeft als uitstroomgroep plek voor 10 jongeren. De school
bevindt zich in hetzelfde gebouw als de Waag.
■ Voorwaarden
Deze dienstverlening is voor jongeren:
 van 12 tot 25 jaar;
 met een IQ tussen 40 en 60;
 gedragsproblemen;
 en een geldige indicatie, een VG7 of een LVG4 (zie hieronder).
■ Wie betaalt dat?
Om gebruik te maken van de diensten van Pluryn is een geldige indicatie of beschikking nodig. Wilt
u meer weten over het aanvragen van een indicatie of beschikking? Neem dan contact op met het
klantenbureau van Pluryn.
■ Vragen?
Neem voor meer informatie contact op met het klantenbureau
Pluryn, tel. 088 - 779 50 00, klantenbureau@pluryn.nl.

