
Je ontdekt:
• Wat kan ik al? Wat wil/ moet ik nog leren? 
• Waar ligt mijn interesse? Wat motiveert mij? 
•  Welke dag invulling past bij mij?
•  Wat is mogelijk? Bijvoorbeeld: scholing, 

 vrijwilligerswerk, dagbesteding, betaalde 
arbeid, hobby’s.

Ontdek je talenten.
De Talentenexpeditie

Sterker in de samenleving.
Powered by Pluryn

Zoek je leuk werk? Zoek je een manier om

jouw doel te bereiken? Doe dan mee aan de 

Talentenexpeditie in Nijmegen. Je ontdekt wat 

je talenten zijn. Hoe je jouw dromen waar 

kunt maken. En welke acties daarvoor nodig 

zijn. Ben je een (jong)volwassene met een 

arbeidsbeperking? En heb je belangstelling? 

Neem dan contact op met Pluryn.

Voordat je begint
Elke deelnemer aan de Talentenexpeditie start met  

een toekomstplan (zie www.toekomstplan.com).  

Je geeft antwoord op een aantal vragen, bijvoorbeeld: 

• welke dromen en wensen heb je? 

• wat zou je over 2 jaar willen bereiken?

• welke doelen horen daarbij?

• welke (haalbare) stappen kan je nemen?

Wat leer je?
Als je een doel wil bereiken, gaat dat niet vanzelf. Je leert 

om niet op anderen te wachten, maar zelf in actie te 

komen. Je neemt zelf verantwoordelijkheid voor je doelen.
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Hoeveel ben je ermee bezig?
De Talentenexpeditie is een programma van 16 weken.  

Je hebt (werk) ervaringsdagen op maandag en woensdag. 

Dan loop je stages of doe je groepsactiviteiten. Dit is op 

verschillende plekken. 

Dinsdag is de dag voor coaching. Dan doe je allerlei 

oefeningen en je krijgt opdrachten. Deze dag is op J72  

en duurt van 10.00 - 14.00 / 15.00 uur. 

En daarna?
Als het programma klaar is, dan weet je wat jouw doelen  

zijn. Ook weet je wat er nodig is om je doel te bereiken.  

Wat je zelf kan doen. En waarvoor je hulp nodig hebt.  

Samen gaan we aan de slag met de volgende stappen, 

bijvoorbeeld scholing of werk. 

Waar?
De Talentenexpeditie van Pluryn vindt plaats vanuit J72.  

Het adres is Jorisstraat 72, 6511 TD Nijmegen.  

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 09.00 - 17.00 uur. 

Daarnaast loop je stages op andere adressen.

Wie betaalt dat?
Voor de Talentenexpeditie heb je een indicatie nodig.  

Die vraag je aan bij de gemeente of het CIZ. Lastig?  

Het klantenbureau van Pluryn kan je hierbij helpen. 

Meer weten?
Voor meer informatie of aanmelding kun je  

terecht bij het klantenbureau van Pluryn via:

	088	-	779	50	00

 klantenbureau@pluryn.nl

 www.pluryn.nl / www.j72.nl


