
 

Sterker in de samenleving 

Als de problematiek echt ernstig is, kom je naar Pluryn. Want Pluryn heeft antwoord op de meest complexe zorgvragen in 

gehandicaptenzorg en jeugdzorg. In onze landelijk werkende intramurale voorzieningen bieden we een programma op maat, dat wonen, 

leren, werken, vrije tijd en behandeling combineert. Daarnaast hebben we een breed pakket aan ambulante diensten en initiatieven op het 

gebied van onderwijs, arbeidsintegratie en maatschappelijk ondernemen. Dat alles met maar één doel: een zo volwaardig en zelfstandig 

mogelijke positie van mensen met complexe zorgvragen in de samenleving. Ofwel: Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn! 
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De Overkant in Wapenveld houdt open huis 
 

Pluryn houdt zaterdag 3 oktober open huis bij de locatie De Overkant in Wapenveld. Belangstellenden uit 

de gemeente Heerde zijn tussen 14.00 en 16.00 uur welkom bij het naastgelegen Sprengen College, 

Groteweg 5 in Wapenveld. Van daaruit vinden rondleidingen plaats in kleine groepen.  

 

Half september opende Pluryn in één van de gebouwen op het voormalige terrein van justitiële inrichting De 

Sprengen in Wapenveld een werkwoonvoorziening voor twee groepen van negen cliënten. Zij hebben allemaal 

een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Na een intensieve vorm van behandeling zijn ze toe 

aan een vervolgstap in hun leven.  

De nieuwe locatie De Overkant biedt hen trajectbegeleiding op weg naar meer zelfstandig wonen en werk of 

langduriger verblijf met passende begeleiding. Er is 24 uur per dag begeleiding aanwezig, die zich richt op 

verblijf, werk/dagbesteding, (vervolg)behandeling en vrije tijd. Bijzonder aandachtspunt bij de 

begeleiding/behandeling vormt veiligheid en het voorkomen van maatschappelijke overlast.  

 

Voor scholing en dagbesteding werkt De Overkant samen met het Sprengen College. Tijdens de open dag kunnen 

belangstellenden hier informatie opdoen. Er zijn begeleiders aanwezig om vragen te beantwoorden. Ook kan er 

een kijkje worden genomen in de werkwoonvoorziening zelf. De koffie en thee met iets lekkers staan klaar.   
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