Gezinsondersteuning
Sinds januari 2017 is het behandel- en
begeleidingsaanbod van Plushome
uitgebreid met ouderbegeleiding en
opvoedingsondersteuning. Plushome
heeft in haar gevarieerde team
deskundige pedagogen en gedragsdeskundigen, die dit aanbod op maat
uitvoeren bij het gezin thuis. Opvoeden
is niet altijd even makkelijk. Soms lopen
ouders hierin vast en hebben zij

behoefte aan extra ondersteuning,
een luisterend oor en/of praktische
tips. Plushome biedt aan de hand van
een op maat gemaakt plan, waarin
de wensen van ouders centraal staan,
deze ondersteuning aan, met als doel
gedragsproblemen bij kinderen te
verminderen zodat ouders weer in
hun kracht kunnen gaan staan.

Plushome denkt in mogelijkheden, ook bij het
“
opknappen van jouw huis, zodat jij je snel thuis voelt.

”

Sanne Elbers
ambulant begeleider

Ik moet kippenvel van hun verhaal krijgen, dan
“
zit het goed. Dan weet ik; jou kunnen we helpen!”
Trudy de Groot
directrice
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Samenwerking
Wij doen dit natuurlijk niet alleen. Wij
werken nauw samen met verschillende
ketenpartners in de regio’s. Denk 
hierbij aan andere zorgorganisaties, 

Geïnteresseerd?
Kijk op onze website voor
meer informatie of om je
aan te melden.

crisisteams, FACT-teams, jeugdinstellingen, AVG-artsen, psychologen en
huisartsenpraktijken.

pluwww
sho .
.nl me

Iedereen heeft een droom en daarmee
een doel om zijn huidige leefsituatie te
verbeteren. Plushome helpt jou hierbij.

Contactgegevens
Bezoekadres:
Rietgrachtstraat 121
6828KC Arnhem

026 7676 292
info@plushome.nl
www.plushome.nl

www.plushome.nl

Plushome
Plushome is een organisatie die zich,
sinds 2009, richt op het begeleiden
van mensen die ondersteuning nodig
hebben in het dagelijks leven. Dit doen
wij door het faciliteren van woonruimte,
het bieden van begeleiding, diagnostiek,
behandeling en wij activeren mensen

Kernactiviteiten
naar werk. Wij zijn gespecialiseerd in
het ondersteunen van mensen met
psychiatrische en (L)VG problematiek
en weten door onze werkwijze te
voorkomen dat mensen opgenomen
worden in een intramurale setting.

Plushome is een organisatie voor mensen
die ondersteuning nodig hebben bij het
zelfstandig leven, soms met huisvesting.
Dit zijn meestal mensen met een
verstandelijke beperking of psychiatrische
problematiek. Plushome levert deze
ambulante woonbegeleiding in de
producten: begeleiding individueel, 

naast richten wij ons op jeugdigen of
kinderen die vastlopen in de thuissituatie of op school. Mensen kunnen
zich aanmelden voor alleen begeleiding,
maar ook voor een totaalpakket van
begeleiding, diagnostiek, behandeling
en activerend werk.

Begeleiding

Voor wie
Plushome begeleidt jeugdigen, volwassenen en gezinnen die ondersteuning
nodig hebben bij het dagelijks leven
en/of de opvoeding. Wij richten ons
op mensen met een verstandelijke
beperking en/of een psychiatrische
aandoening en/of verslaving. Daar-

Missie
“Plushome staat voor het
begeleiden van mensen
naar een zelfstandig en
vervuld leven.”
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Visie
Plushome ziet graag alle mensen om
zich heen gelukkig en in haar kracht
staan. Wij stimuleren dit door iedereen
vanuit hun ‘droom’ te benaderen. Dit
is duidelijk zichtbaar op onze website
www.plushome.nl

Tijdens het intakegesprek komt deze
‘droom’ al naar voren. Wij kijken samen
naar de kwaliteiten die men bezit om
deze ‘droom’ werkelijkheid te maken.
Deze droom wordt meegenomen in het
begeleidingsplan.

Plushome werkt methodisch en maakt
onder andere gebruik van empowerment
en oplossingsgericht werken. Vanuit deze
werkwijze leren wij de cliënten weer te
vertrouwen in hun eigen kracht.

Diagnostiek & behandeling
gespecialiseerde begeleiding, MPT, VPT
en beschermd wonen. Daarnaast b
 ieden
wij ook diagnostiek en b
 ehandeling aan.
Dit doen wij vanuit de WMO, WMO Jeugd
en vanuit de WLZ in de regio’s Arnhem,
Nijmegen, Utrecht en de Achterhoek.
Daarbij bieden wij ook intesieve
gezinsondersteuning aan.

Wij werken laagdrempelig en gaan aan de
slag met de behoeften van onze cliënten.
Wij werken volgens onze kernwaarden;
onbevangen, verbonden, betrouwbaar en
verantwoord.

Diagnostiek zetten wij in om te
achterhalen waardoor bepaalde
problemen ontstaan, of er sprake is van
een diagnose en om te onderzoeken
wat iemands mogelijkheden zijn.
Diagnostiek, gericht op de cognitieve
mogelijkheden van iemand, wordt
ook wel intelligentie-onderzoek
genoemd. Wij onderzoeken wat sterke
en minder sterke kanten van iemand
zijn. Ook bekijken we hoe iemands
intelligentieprofiel is opgebouwd
waarbij wordt gekeken naar de verbale
en performale vaardigheden, de verwerkingssnelheid en het werkgeheugen.

Ook doen wij persoonlijkheidsonderzoek.
Hierbij kun je denken aan aandachtsproblemen, pervasieve stoornissen,
angsten en een depressie. In één
of enkele afspraken worden testen
afgenomen. Vervolgens wordt er een
rapport wordt opgesteld die samen
wordt besproken.
Behandeling bieden wij aan bij de
volgende problematiek: angsten,
depressieve klachten, burn-out,
stressklachten, werk- en studie
problemen, (onbegrepen) lichamelijke
klachten, relatie-, gezins- en
opvoedingsproblemen.

iemand zich sterk verbonden voelt met
“Wanneer
zijn sociale netwerk en daarop vertrouwt, is de
kans op een goed herstel vele malen groter”
Lilian Janssen
algemeen manager

Activerend werk
Sinds begin 2017 levert Plushome
activerend werk. Dit betekent dat wij
cliënten met een grote afstand tot de
arbeidsmarkt in staat willen stellen
een maatschappelijke rol te spelen in
onze samenleving. Binnen Plushome
bieden wij trajecten aan die gebaseerd
zijn op de verschillende treden van de
participatieladder. In deze trajecten
kijken wij wat de passies, hobby’s en

kwaliteiten zijn van de cliënt. Tevens
organiseren wij verschillende groepsactiviteiten waar cliënten aan kunnen
deelnemen. Het doel van deze
trajecten is dat een cliënt inzicht krijgt
in zijn eigen kracht en zich ontwikkelt
richting betaald werk of vrijwilligerswerk. Op deze manier leert de cliënt te
participeren in de samenleving.

