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Je maakt het in het 
Multimediateam 



Filmen? Dat is niet zo Jordi’s ding. 
Presenteren wél. Net als eten.  
Bij het Multimediateam maakt  
hij daarom ‘Koken met Jordi’ voor 
Facebook en YouTube. Jordi is  
populair: zijn filmpjes worden 
vaak bekeken. Ja, Jordi heeft zijn 
draai in het Multimediateam  
helemaal gevonden.

In het Multimediateam werken (jong)volwassenen 

van voornamelijk 18 tot 25 jaar met een lichamelijke 

beperking, een licht verstandelijke beperking, NAH 

of een vorm van autisme. De teamleden zijn vaak 

schoolverlaters die nog niet precies weten wat ze 

willen. Als lid van het team vind je het leuk om  

bezig te zijn met computers, technologie, (sociale) 

media en andere activiteiten, zoals film en editing.

Voor wie is het 
Multimediateam?



Wat doet het Multimediateam?
Het Multimediateam verzorgt multimedia-

producties: instructie- en reclamefilms, 

e-Learningmodules, journalistieke 

reportages, animaties, podcasts en 

livestreams. Een van de bekendste  

producties is de goed bekeken Nieuws-

flits van Pluryn. 

Ook andere bedrijven maken gebruik 

van het Multimediateam. De filmploeg 

werkt regelmatig voor RadboudUMC, 

de Rabobank, BAM Woningbouw, 

de gemeente Nijmegen en de VGN.

Waar is het Multimediateam?
Je vindt ons in Nijmegen: 

•  Kerkenbos 10-03, 6546 BB Nijmegen

Van dagbesteding tot opleiding
Je ontwikkelt je op jouw niveau bij het 

Multimediateam. Je krijgt de begeleiding 

die bij jou past. Dat is het mooie aan het 

Multimediateam. Je vindt er dagbesteding 

en dagbesteding plus. Maar je kunt er 

ook terecht voor een cursus of opleiding.

Dagbesteding en dagbesteding plus
Heb je behoefte aan veiligheid en 

bescherming? Dan kun je met anderen 

gamen of je bezighouden met social media.

Je ondersteunt het Multimediateam. Dat 

is in het kort dagbesteding. Kies je voor 

dagbesteding plus? Dan ga je een stap 

verder en doe je mee met (film)producties. 

Je kunt scripts en voice-over teksten 

schrijven, de Nieuwsflits presenteren, 

interviews afnemen. Je kunt ook werken 

als editor, ontwerper, camera- en geluids-

man of filmmuziek componeren. Er is 

werk in overvloed. Overdag, ’s avonds en 

in het weekend.



Cursussen en opleidingen
Bij het Multimediateam kun je verschil-

lende workshops, cursussen in je eigen 

tempo volgen en we hebben een 

opleiding tot video-editor. Hierin komen 

een aantal Adobe programma’s aan bod, 

zoals Photoshop, Illustrator, Premiere pro 

en After Effects. Daarnaast leer je een 

goede basis leggen in het filmvak, 

gebruik van de camera en het leren 

kijken als een cameraman/vrouw. Hoe 

maak je gebruik van licht, geluid? Naast de 

praktische vakvaardigheden besteden we 

aandacht aan werknemersvaardigheden. 

Werk je graag met films en foto’s,
en hou je van technologie?
Dan is het Multi Media Team iets voor jou. 
Je vindt het Multi Media Team in Nijmegen.
Je kunt er met anderen gamen.
Of aan de slag met Facebook.
Dit heet dag-besteding.
Ook kun je meedoen met films maken:
films voor Pluryn en andere bedrijven.
Bijvoorbeeld als schrijver of presentator,
als journalist, cameraman of geluidsman.
Dit heet dag-besteding plus.
Je kunt ook workshops volgen, zoals Photoshop.
Of stage lopen voor een Entree-opleiding. 
Wil je graag in het Multi Media Team aan de slag?
Kijk dan eerst of je het leuk vindt. 

Samengevat

Nieuwe vaardigheden
Werken in het Multimediateam is leuk 

en zinvol. Je doet mee in de samenleving 

en leert allerlei nieuwe vaardigheden op 

technisch en persoonlijk vlak. Je ontwik-

kelt een goede werkhouding en bent op 

een verantwoordelijke manier zelfstandig 

bezig. Ook krijg je meer (zelf)vertrouwen. 

Wil je ook in het Multimediateam aan de 

slag? Dan kijk je eerst 6 weken of je het 

leuk vindt en wat de mogelijkheden zijn. 

Op de Facebookpagina Multimediateam 

Pluryn vind je meer informatie over onze 

werkzaamheden.
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Sterker in de samenleving
Een mens kijkt van nature graag vooruit, maakt plannen, heeft dromen. Goed wonen, 

een vak leren en werken. Dat wil toch iedereen? Ook bij complexe problematiek in 

gehandicaptenzorg of jeugdzorg. Iedereen doet immers mee! De kracht komt uit de 

mensen zelf. Pluryn ondersteunt hen daarbij.

Informatie en advies
Voor meer informatie of aanmelding kun je 

terecht bij het klantenbureau van Pluryn:

 
 088 - 779 50 00
 klantenbureau@pluryn.nl

 www.pluryn.nl


