Training begeleid wonen Next Level (TBWNL)
Doelgroep (Jong)volwassenen met een VG6 of VG7 indicatie die willen werken aan meer
zelfstandigheid (TBWNL)
Leeftijd
Vanaf 18 jaar
Aanvullend Arbeidsintegratie, GZ-psycholoog
Plaats
Gelderland
Contact
Klantenbureau Pluryn, tel. 088 - 779 50 00, klantenbureau@pluryn.nl

■ Korte beschrijving van deze dienstverlening
Next Level van Pluryn is voor (jong)volwassenen vanaf 18 jaar met een verstandelijke beperking en
bijkomende psychiatrische en/of gedragsproblemen. Next Level is bedoeld voor mensen die nu in een
leefgroep verblijven, maar graag zelfstandiger willen worden. De bereidheid om daarvoor nieuwe dingen te
leren is een vereiste. Bewoners werken er eigen tempo aan hun ontwikkeling. Ze ontdekken er wat ze wel
kunnen, samen met Pluryn. Wie voldoende geleerd heeft, is klaar voor een volgende stap: IWIB, zelfstandig
wonen met ambulante begeleiding of misschien zelfs helemaal zelfstandig wonen.
■ Wie voert de ondersteuning uit?
Next Level is 24-uurs zorg. Bewoners krijgen er begeleiding op afspraak. De begeleiders bij Next Level doen
wat ze beloven. Iedereen krijgt een eigen traject. Een arbeidscoach zoekt samen met de (jong)volwassene
naar passend werk. Bij Next Level werkt ook een GZ-psycholoog. Wie dat nodig heeft, krijgt passende
behandeling zonder lange wachtlijsten. De huisarts voor Next Level heeft ervaring met patiënten met een
verstandelijke beperking.
■ Welke faciliteiten heeft Pluryn?
Deelnemers van Next Level verhuizen naar een huis van Pluryn. Alle (jong)volwassenen hebben een eigen
studio met badkamer en toilet. Er is een gezamenlijke woonkamer en er zijn gemeenschappelijke twee
keukens. Het huis staat midden in de samenleving in Nijmegen.
■ Voorwaarden
De (jong)volwassenen die willen deelnemen aan Next Level beschikken over een VG6 of VG7 indicatie en
willen werken aan meer zelfstandigheid. Deelnemers zijn ingeschreven bij de woningbouw voor een eigen
huurwoning op termijn en hebben/zoeken minimaal 32 uur weekinvulling. Dat kan dagbesteding, werk of
school zijn. Wie middelen gebruikt, is bereid te werken aan afbouw daarvan. Fysiek agressief gedrag past
niet in de opzet Next Level.
■ Wie betaalt dat?
Voor deelname aan Next Level is een geldige indicatie vanuit de WLZ of Justitie, of een beschikking vanuit
de WMO nodig. Voor zorg vanuit de WLZ en de WMO geldt een verplichte eigen bijdrage aan het CAK. Op de
website www.hetcak.nl is meer informatie te vinden over de hoogte van de bijdrage. Voor zorg vanuit
Justitie geldt een verplichte eigen bijdrage aan Zorgverzekeraar VGZ.
■ Vragen?
Neem voor meer informatie contact op met het klantenbureau Pluryn, tel. 088 - 779 50 00,
klantenbureau@pluryn.nl.

