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Pluryn 

Ieder mens heeft recht op gelijke kansen en mogelijkheden. Ook met een handicap of als de problematiek 

complex is. Pluryn helpt bij het vergroten van kansen op een gelijkwaardige plek in de samenleving. Pluryn staat 

open voor iedereen en voor alle zorgvragen.  

 

De Winckelsteegh 

De Winckelsteegh is een locatie van Pluryn en ligt in Nijmegen. Bij De Winckelsteegh wonen 240 kinderen en 

volwassenen met een matig/ernstig verstandelijke handicap. Daar komen vaak ernstig meervoudige beperkingen 

en/of gedragsproblemen bij. Zij kunnen bij De Winckelsteegh terecht voor een woonplek, maar ook voor werk, 

dagbesteding, behandeling en activiteiten in het kader van vrije tijd. Doordat de meeste voorzieningen bij 

elkaar op één terrein te vinden zijn, kunnen de cliënten zich vrij en veilig bewegen. Door het brede, 

specialistische aanbod is de balans tussen rust en activiteit goed te maken. Per cliënt wordt bekeken wat hierin 

een juiste afstemming is. Alle disciplines binnen De Winckelsteegh werken samen om voor ieder individu het 

leven comfortabeler te maken.  

 

‘Context coaching’ bij Meerzorgcliënten 

Context coaching wordt ingezet bij cliënten met Meerzorg, om het begeleidingsproces rondom een groep 

Meerzorg cliënten te ondersteunen. Als er meerdere cliënten binnen één woongroep Meerzorg krijgen, wordt er 

altijd een context coach ingezet. 

 

Deze coach richt zich op de context bij cliënten; zoals de aanwezigheid van andere cliënten, de groepsdynamiek 

tussen cliënten en medewerkers, ouders en verwanten. We kijken naar alle factoren die van invloed kunnen zijn 

op het gedrag, het functioneren en de kwaliteit van leven van de cliënt: factoren bij de persoon zelf (somatisch, 

psychiatrisch, pijn, cognitief, emotioneel), factoren uit de omgeving (sociaal, natuurlijk, materieel, cultuur, 

visie) en de interactie tussen beiden.  

 

Het werk van de context coach 

De context coach heeft een ‘wakend oog’ en kan vanuit een, door de organisatie gelegitimeerde, onafhankelijke 

positie acties uit zetten. De coach leert de medewerkers binnen de context van de cliënten te werken. De 

coaching is niet vrijblijvend. Daarnaast geeft de coach gevraagd en ongevraagd advies, ook aan de behandelaar 

en clusterleider, op de gehele context. De coach signaleert, heeft een luisterend oor en is een vraagbaak. Het 

overzicht behouden hoe meerdere Meerzorgplannen naast elkaar kunnen functioneren. 

 

De context coach zal in ieder geval: 

• Aanwezig zijn bij zorginhoudelijke overleggen 

• Een keer per twee weken op de groep aanwezig zijn 

 

 

Meer informatie: 

Bregje Jansen, contextcoach: bjansen@pluryn.nl.  
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