


WELKOM
BIJ STATIE
Wachten, flexwerken of vergaderen op een 
koninklijke locatie? Met verse koffie van 
Coffyn en geurige thee van Bloesem, een tot 
in de puntjes verzorgde lunch of een warme 
maaltijd? In de voormalige koninklijke 
wachtkamer op het station in Apeldoorn vind 
je nu STATIE. Dé plek in Apeldoorn voor locals,  
reizigers en toeristen to meet, seat en eat. 
Bij de informatiebalie kun je bovendien 
terecht voor actuele vertrektijden van trein 
of bus en tips voor je verblijf in de stad 
of je bezoek aan de Veluwe. STATIE is ideaal 
gelegen aan perron 1, eenvoudig bereikbaar 
met de trein, bus, te voet of per auto.  
Wil je onderweg genieten, haal dan bij 
STATIE wat lekkers to go! 



- MEET - - SEAT -

ROYAAL VERGADEREN
Vergaderen op een bijzondere locatie? In de oude koninklijke 
wachtruimte van STATIE gingen koningin Wilhelmina en prinses 
Margriet je voor. In onze koninklijke vergaderzalen zijn alle moderne 
voorzieningen aanwezig. Niets staat een succesvolle brainstorm, 
vergadering of presentatie in de weg. De Koningin Wilhelmina-zaal 
heeft ruimte voor twaalf personen. In onze Prinses Margriet-zaal 
kun je tot tien personen comfortabel terecht. Vanuit beide zalen 
kijk je uit over het prachtige centrum van Apeldoorn. Een lunch of 
diner voor, tijdens of na je vergadering? STATIE heeft verschillende 
arrangementen voor je in de aanbieding. Wil je iets anders, dan is in 
overleg bijna alles mogelijk!

Wij  
cateren ook  

uw vergadering, 
feest of bij- 
eenkomst op 
locatie



- SEAT - - EAT -

VORSTELIJK FLEXWERKEN
Heeft je trein vertraging, heb je tijd over of wil je voor de verandering 
eens een ander uitzicht tijdens je werk? Maak het jezelf gemakkelijk 
in de wachtruimte of op één van de vele flexplekken beneden en 
boven. Telefoon aan de oplader, kop koffie en een snack erbij. Vergeet 
ook niet om verbinding te maken met onze gratis wifi. Bij STATIE 
check je in alle rust je mail of knal je al dat achterstallige werk 
moeiteloos weg.



- EAT -

STATIG TAFELEN
Bij eten op een station denk je misschien aan een snelle hap. Maar 
eten bij STATIE staat voor kwaliteit en aandacht. We bieden een 
verfijnde kaart met heerlijke gerechten met zoveel mogelijk lokale 
ingrediënten. Dagvers en als het even kan biologisch. De groente 
komt van de lokale groenteboer, het vlees van de plaatselijke slager 
en het brood vers van de bakker. 

We geloven in ‘all day, every day’: alles op de kaart is de hele dag  
te bestellen! Wil jij lunch als ontbijt of dineren tijdens de lunch?  
Wij draaien onze hand er niet voor om. Ook niet als je met een  
grote groep wilt komen.

Onze
gerechten zijn 
ook TO GO te 
verkrijgen



Bij STATIE werk je in een divers team. Naast stagiaires en mensen met 
een reguliere baan, werken er bij STATIE ook mensen voor wie betaald 
werk niet vanzelfsprekend is. Zij kunnen zich hier ontwikkelen en doen 
waardevolle werkervaring op. Mede dankzij de ondersteuning van 
ervaren begeleiders. STATIE is bovendien een erkend leerwerkbedrijf 
voor mensen met een BOL- of BBL-opleiding in de richtingen horeca, 
gastheer/gastvrouw, kok, zorg, facilitair en front office.

Als medewerker bij STATIE vorm je het hart van het bedrijf. Lijkt 
het je wat om te werken in de bediening, de keuken of achter de 
informatiebalie? Mail naar info@statie.nl of bel 088 - 779 30 55.

WERKEN 
BIJ 
STATIE 



Een mens kijkt van nature graag 
vooruit, maakt plannen, heeft 
dromen. Goed wonen, een vak leren 
en werken. Ook wanneer er sprake 
is van complexe problematiek. 
Pluryn behandelt en ondersteunt 
mensen, met als doel het vergroten 
van kansen op een zo volwaardig 
en zelfstandig mogelijke plek in 
de samenleving. Dit doen we met 
ruim 3.900 medewerkers via onze 
landelijk werkende voorzieningen 
voor gehandicaptenzorg, 
jeugdzorg en GGZ. En ook door 
middel van ambulante diensten, 
arbeidsintegratie, onderwijs en 
maatschappelijke ondernemingen. 
Iedereen doet mee! De kracht 
komt uit de mensen zelf. Pluryn 
ondersteunt hen daarbij.

STATIE IS EEN 
MAATSCHAPPELIJKE 
ONDERNEMING VAN 
PLURYN 

Een maatschappelijke onderneming is een bedrijf waar zorg en commercie 
hand in hand gaan. Op deze manier dragen medewerkers bij aan de samen-
leving en halen we de samenleving binnen als gast.

Andere maatschappelijke ondernemingen van Pluryn zijn: 
 Bikewerk
  BliXem, eetcafé, cadeauwinkel, catering en webshop
 Bloesem Theehuis
 Buurtmarkt Breedeweg
 Coffyn Koffiehuis & Branderij
 Nezzo print en creatie



STATIE is een onderdeel van Pluryn.
Pluryn behandelt en ondersteunt bij wonen, werken, leren en vrije tijd.
www.pluryn.nl

Meet
Seat
Eat
Repeat

WAAR VIND JE STATIE?
Stationsplein 4
(in het oude stationsgebouw) 
7311 NZ Apeldoorn 
T: 088 - 779 30 55 
E: info@statie.nl
w: www.statie.nl
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Volg ons via: 

CHRISTOPHE KEREBEL My Twitter : @chriskere
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