
Arbeidsintegratie - voorbereiden en vinden van (betaald) werk  

 Doelgroep   (Jong-) volwassenen met een afstand tot de arbeidsmarkt  

 Leeftijd   Vanaf 16 jaar  

 Aanvullend   Wonen bij Pluryn  

 Plaats  
 

 Regio Gelderland, Noord-Limburg  en Noordoost-Brabant, Heerlen, Groningen (stad),  
 Leeuwarden, heel Nederland (Jobstap) 

 Contact   Klantenbureau Pluryn, tel. 088 - 779 50 00, klantenbureau@pluryn.nl  

 

■ Korte beschrijving van deze dienstverlening 

Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt vinden bij PlurynWerkt veel mogelijkheden om 

hen snel naar werk te begeleiden. Variërend van praktijkonderwijs, Entree opleiding,  

leerwerktrajecten, talentenexpeditie, arbeidstraining en re-integratie, jobcoaching, activering, 

opstapbanen, mini-jobs en reguliere banen. 

 

■ Wie voert de ondersteuning uit? 

Bij PlurynWerkt werken verschillende Pluryn onderdelen nauw samen. De participatieprojecten, 

maatschappelijke ondernemingen, REA College en Jobstap beschikken over deskundige scholings- en 

trainingsmedewerkers, ervaren trajectbegeleiders en jobcoaches. Zij zijn met de doelgroep 

vertrouwd.  

 

■ Welke faciliteiten heeft Pluryn? 

Samen met de (jong)volwassene zoekt PlurynWerkt naar passend (vrijwilligers)werk. Dat kan zijn bij 

maatschappelijke ondernemingen, maar ook bij bedrijven en instellingen. Met trajecten als mini-

jobs en Eigen Baas verrichten volwassenen met een arbeidsbeperking werk voor een loonwaarde. 

 

REA College verzorgt individueel gerichte programma’s voor arbeids(re-)integratie. Er zijn scholings- 

en trainingsfaciliteiten in onder meer de richtingen: Groen, ICT, Administratie en Mediadesign. 

Indien nodig biedt Pluryn huisvesting en woonondersteuning. REA College verzorgt ook 

arbeidsassessment, de Talentenexpeditie, Topklas, Jobfinding, Jobcoaching  en coaching op 

reguliere roc’s.  

 

Jobstap zoekt betaald werk voor mensen met een arbeidsbeperking. Jobcoaches ondersteunen de 

werkers.  

 

■ Voorwaarden 

Cursisten beschikken over een opdracht tot uitvoering van een arbeids(re)integratietraject door een 

bevoegde uitvoeringsinstantie zoals het UWV. Bij primaire gerichtheid op niet-loonvormende arbeid 

kan een WLZ- of WMO-indicatie nodig zijn.  

 

■ Wie betaalt dat? 

Er zijn verschillende soorten financiers: 

• CIZ: de Wet Langdurige Zorg (WLZ) betaalt voor arbeidsintegratie als je bij een zorginstelling 

woont. Kijk voor meer info op www.ciz.nl.  

• Gemeente: ambulante ondersteuning valt onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). 

Denk hierbij aan: vrijwilligerswerk zonder dat je bij een zorginstelling woont.  

• Het UWV kan ook arbeidstoeleiding bij Pluryn betalen.  

 
■ Vragen? 
Neem voor meer informatie contact op met het klantenbureau 
Pluryn, tel. 088 - 779 50 00, klantenbureau@pluryn.nl.  
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