
Waar moet
je zijn als je 
aan de slag 
wilt..?

Participatiepunt is er voor mensen die in zorg  
zijn bij Pluryn en de medewerkers die voor cliënten  
informatie willen over mogelijkheden tot werk.
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Martin vindt het leuk om aan fietsen te sleutelen en 
is handig met hout en metaal. Hij wil daar dan ook 
het liefst in verder.

Participatiepunt van Pluryn.

Eén punt waar je alles vindt over 
leuk werk, met leuke collega’s.



Niet voor iedereen is werk vanzelf-sprekend.
Participatie punt van Pluryn helpt.
Je krijgt er informatie, advies en hulp.
Samen met je trajectcoach zoek je een: 
 
•  Betaalde of onbetaalde baan
•  Stage
•  Leerwerkplek
•  Cursus of training
•  Beroeps- of praktijkopleiding

Paris werkt 1 dag in de week bij een kledingwinkel. 
Het is in principe een onbetaalde stage, maar ze 
hoopt door te kunnen stromen naar betaald werk.

Voor wie? 
Participatiepunt is er voor mensen die in zorg zijn  
bij  Pluryn en voor wie werk niet vanzelfsprekend is.  
Medewerkers kunnen er ook terecht voor cliënten  
die informatie willen over mogelijkheden tot werk.

Wat kun je verwachten? 
We helpen je op het gebied van oriënteren, leren en 
 werken. Er zijn veel mogelijkheden. Denk aan snuffel-
stages, het volgen van een cursus, training of praktijk-
opleiding. Maar ook het vinden van leuk (betaald of 
onbetaald) werk, met leuke collega’s. 

•   We kijken naar wat jij graag wilt en  
wat je mogelijkheden zijn. 

•  Als je nog niet weet wat je wilt,  
is dat geen probleem. 

• Daar komen we samen achter. 

•  Samen stippelen we een traject uit  
waarin we allebei aan de slag gaan. 

•  Je krijgt een vast aanspreekpunt:  
je eigen trajectcoach. 

•  Er is heel veel mogelijk, dus we vinden  
altijd iets dat bij jouw talent past.



Aan de slag? Neem snel contact op! 
Wil je meteen aan de slag of heb je vragen?  
Neem dan contact op met een Participatiepunt  
in jouw regio. Wij zitten voor je klaar.

Participatiepunt Nijmegen
 088 - 779 22 33
 participatiepunt-nijmegen@pluryn.nl 

Participatiepunt Apeldoorn
 088 - 779 22 34
 participatiepunt-apeldoorn@pluryn.nl 

Participatiepunt Arnhem
 088 - 779 22 35
 participatiepunt-arnhem@pluryn.nl

Sterker in de samenleving 
Een mens kijkt graag vooruit, maakt plannen, heeft dromen. Goed wonen, een 
vak leren en werken. Ook als de zorgvraag complex is. Zoveel mogelijk op eigen 
kracht, op zijn of haar manier. Pluryn ondersteunt hierbij met behandeling, 
begeleiding, wonen, werken, leren en vrije tijd. Pluryn werkt nauw samen met 
gemeenten en reguliere bedrijven en heeft een groot aantal maatschappelijke 
ondernemingen, leerwerkbedrijven en bedrijvenprojecten. Zodat iedereen 
meedoet. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn.
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