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Stage lopen 
bij Pluryn.
Iets voor jou?



Waar zit jouw uitdaging?
Ivana loopt stage bij Pluryn:  
“Ik werk hier dagelijks met mensen 
met een licht verstandelijke beper-
king. Vaak hebben ze ook gedrags-
problemen. Dat is soms best lastig, 
maar vooral een echte uitdaging. 
Ze krijgen hier behandeling en  
hebben begeleiding nodig bij 
wonen, werken, leren en vrije tijd. 
Daar probeer ik ze bij te helpen. 
Het mooiste van stage lopen bij 
Pluryn is dat wat ik doe, ook echt  
een rol van betekenis speelt.”

Stagiairs zijn van grote waarde 

voor Pluryn. Wat er bij Pluryn 

allemaal mogelijk is, vertelt  

deze brochure.

Volg je een mbo- of hbo-opleiding in de 

zorg- of welzijnssector en zoek je een 

geschikte stageplaats binnen een veel-

zijdige organisatie? Je kunt terecht bij een 

(specialistische) woon-/behandelgroep, 

een dag activiteitencentrum, een maat-

schappelijke onderneming, of ervaring 

opdoen binnen een ambulant team.  

Bij Pluryn kun je alle kanten op. Samen 

kijken we naar wat er mogelijk is.

Pluryn is er voor mensen met complexe 

problematiek. Vaak zijn dat meerdere 

zorgvragen ineen. Bijvoorbeeld een 

verstandelijke beperking en gedrags-

problemen. Iedereen krijgt passende 

hulp. Bij wonen, werken, leren en vrije 

tijd. Het liefst thuis en in de wijk. Maar 

ook vanuit één van onze locaties. 



Wat biedt Pluryn
Bij Pluryn krijg je alle ruimte om aan 

je competenties en beroeps taken te 

werken. We leiden je op tot beginnend 

beroepsprofessional. Een goede opleiding 

vinden wij belangrijk. Daarom werken 

we nauw samen met scholen in de regio, 

volg je bij ons een duidelijk opleidings-

plan en ga je intensief aan de slag met 

jouw studentbegeleider. We creëren 

een warm leerklimaat, waarin je je 

theoretische kennis in de praktijk kunt 

toetsen en in korte tijd veel kunt leren. 

Afhankelijk van je cao bieden we een 

stagevergoeding. Bovendien zijn er veel 

doorgroei mogelijkheden voor na je stage. 

Wat vinden we belangrijk
Wil je stage lopen bij Pluryn? Dan vinden 

we een aantal dingen heel belangrijk. 

Onze cliënten verdienen alle tijd en 

energie die jij hen kunt geven. Motivatie 

is key! Je kunt je inleven in de doelgroep, 

hebt geduld en brengt dagelijks een 

flinke dosis enthousiasme mee.  

Je staat open om te leren: bijvoorbeeld 

door je consequent op te stellen, je 

grenzen aan te geven en je emoties 

 bespreekbaar te maken. Je kunt je 

leerproces inzichtelijk maken en weet 

waar je kwaliteiten en aandachtspun-

ten liggen. Omdat Pluryn mensen met 

complexe problemen b egeleidt, is het 

belangrijk dat jij stevig in je schoenen 

staat. Daarbij staat respect voor de cliënt 

altijd op nummer één.

Waar kun je terecht
Bij Pluryn kun je stage lopen op verschil-

lende plekken. We maken onderscheid in 

jeugdlocaties en locaties voor volwassenen. 

In sommige gevallen is van beide sprake.

Afhankelijk van waar je aan de slag gaat, 

werk je met een bepaalde doelgroep. 

Hierna lees je er meer over.



Het Hietveld
V

(alleen niveau 4) V V V V
mbo & hbo

De Beele
V

(alleen niveau 4) V V
hbo

Almelo V V

Jan Pieter Heije
V

(alleen niveau 4) V V
mbo & hbo

De Winckelsteegh V V V V V
mbo & hbo

Kemnade V
(alleen niveau 4)

V
(alleen Social Work)

V
mbo & hbo

Werkenrode Jeugd V
(alleen niveau 4) V

Pluryn in Groesbeek e.o. V V V
(1e en 2e jaar) V V

mbo & hbo

Maarsbergen V V V

Pluryn in Nijmegen e.o. V V V V
mbo & hbo

Almere V
(alleen niveau 4) V

Lindenhorst Zeist V
(alleen niveau 4)

V 
(alleen Social Work)

Eefde
V

(alleen niveau 4) V V V
mbo & hbo

De Glind
V

(alleen niveau 4) V

Kinderdienstencentrum Heimdal V V V

SeysCentra
V

(alleen niveau 4) V

Staat je opleiding er niet tussen en wil je toch graag stage lopen bij Pluryn? Misschien 

hebben we toch plek voor je! Neem een kijkje op: www.pluryn.nl/lerenbijpluryn voor 

de mogelijkheden.

  Plurynlocaties
mbo 

Maatschappelijke
Zorg

mbo  
Verpleegkunde

hbo 
 Verpleegkunde

hbo  
Social Work/ 
Pedagogiek

Sport 
& Bewegen

Met welke opleiding kun je waar terecht?



De Beele
De Beele is een orthopedagogisch behandel-

centrum voor jongeren met een licht 

verstandelijke beperking en gedrags-

problemen. De Beele heeft een terrein-

locatie in Voorst en huizen in Voorst en 

Klarenbeek.

Jan Pieter Heije
Jan Pieter Heije is een orthopedagogisch 

behandelcentrum voor kinderen, jongeren 

en (jong)volwassenen met een licht 

verstandelijke beperking en gedrags-

problemen. Jan Pieter Heije heeft een 

terreinlocatie in Oosterbeek en behandel-

locaties in Arnhem, Elst, Renkum, Dieren 

en Doetinchem.

Werkenrode Jeugd
Bij Werkenrode Jeugd ondersteun je 

jongeren en (jong)volwassenen met licht 

tot matig verstandelijke beperking en 

gedragsproblemen, jongeren met autisme  

(ASS), niet-aangeboren hersenletsel 

(NAH), een lichamelijke beperking of  

een  chroni sche ziekte. Er zijn locaties  

in Groesbeek en Nijmegen.

De Glind
Jeugddorp De Glind is een gewoon dorp 

in de buurt van Barneveld. Pluryn heeft 

er enkele gezinshuizen waar kinderen 

opgroeien die niet meer thuis kunnen 

wonen. Bij De Glind staat ontwikkeling 

centraal. Het dorp beschikt over alle 

voorzieningen die daarvoor nodig zijn:  

er zijn verschillende scholen, veel 

 mogelijkheden tot vrijetijdsbesteding en 

er is ondersteuning vanuit heel het dorp.  

Eén ding is zeker: bij De Glind hoor je erbij!

Locatie Almelo
Bij Pluryn in Almelo krijgen jongeren 

specialistische 24-uurszorg. Er is een 

groep voor kinderen tot 12 jaar en er zijn 

groepen voor jongeren. Je begeleidt de 

jongeren bij een programma dat behan-

deling, onderwijs en activiteiten met 

elkaar verbindt. Er is ook een Fasehuis 

midden in een Almelose wijk.

Locatie Almere
Bij Pluryn in Almere verblijven jongeren 

met complexe problemen. Er is ook een 

groep specifiek voor jongeren met een 

autisme spectrum stoornis (ASS). 

Het terrein heeft daarnaast voorzieningen 

voor school, behandeling en vrije tijd.

Locatie Maarsbergen
Bij Pluryn in Maarsbergen begeleid je  

jongeren (tot 23 jaar) met een licht  

verstandelijke beperking of normale  

begaafdheid, met complexe problemen. 

Met een integraal dagprogramma werken 

jongeren in Maarsbergen aan hun zelf-

standigheid. Op het terrein staan ook ver-

schillende gezinswoningen en een school.

Locatie Eefde 

In een prikkelarme en veilige omgeving 

ga je in Eefde aan de slag met jongeren 

(tot 23 jaar) met complexe problemen.  

Er zijn behandelgroepen voor open 

jeugdzorg en voor JeugdzorgPlus. Structuur 

staat voorop in Eefde. In kleine groepen 

en met duidelijke afspraken werken 

 jongeren aan hun toekomstperspectief.  

Er is ook een school op het terrein.

Locatie Lindenhorst Zeist
Soms zijn problemen zo complex dat 

een rechter besluit om een jongere bij 

Lindenhorst Zeist, een locatie voor  

JeugdzorgPlus, te plaatsen. In een besloten 

en veilige omgeving, waar structuur  

centraal staat, werken jongeren bij 

Lindenhorst Zeist aan hun problemen. 

Behandeling en ondersteuning zijn ver-

weven in een dagprogramma, waarin ook 

school, sport en vrije tijd zijn opgenomen.

Kinderdienstencentrum Heimdal 
Bij het kleinschalige Kinderdienstencentrum 

Heimdal in Eindhoven help je kinderen 

en jongeren met een ontwikkelings-

achterstand, verstandelijke, lichamelijke 

of meervoudige beperking en bijkomende 

problematiek. Er is dagbehandeling, 

dienstverlening voor thuis en een logeer-

huis. Alle diensten van Heimdal zijn 

geïnspireerd door de antroposofie.

SeysCentra
Bij behandelcentrum SeysCentra begeleid 

je kinderen met of zonder verstandelijke 

beperking die voedsel weigeren of zindelijk-

heidsproblemen hebben. Behandeling 

kan op drie manieren plaatsvinden: aan 

huis en als dag- of 24-uursbehandeling in 

het centrum. Er zijn locaties in Malden, 

Maastricht, Utrecht en Zwijndrecht.

Locaties voor jongeren



Het Hietveld
Bij locatie Het Hietveld ondersteun je 

volwassenen met een licht tot matig 

verstandelijke beperking en complexe 

gedragsproblematiek. Het Hietveld  

heeft locaties in Beekbergen, Loenen  

en Apeldoorn.

De Winckelsteegh
Bij De Winckelsteegh ondersteun je mensen 

met ernstige meervoudige beperking, 

mensen met een ernstig verstandelijke 

beperking en sterke gedragsproblemen 

en ouderen met een beperking en soma-

tische problematiek. De Winckelsteegh 

bevindt zich in Nijmegen.

Kemnade
Kemnade in Groesbeek is een woon- en 

werkvoorziening voor mensen vanaf  

18 jaar met een licht verstandelijke 

beperking en ernstige gedragsproblemen. 

Vaak komen hier nog psychiatrische,  

leer- of sociale problemen bij.

Pluryn in Nijmegen e.o. 
Bij Pluryn in Nijmegen e.o. ondersteun 

je (jong)volwassenen met een beperking 

bij wonen, dagbesteding en arbeids-

participatie. Zij hebben een lichamelijke 

en/of verstandelijke beperking en/of 

niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

Er zijn locaties in Nijmegen, Wijchen,  

Druten, Malden en Tiel.

Pluryn in Groesbeek e.o.
Bij Pluryn in Groesbeek e.o. ondersteun 

je (jong)volwassenen met een licht tot 

matig verstandelijke beperking. Er zijn 

locaties in Groesbeek, Malden en Oeffelt. 

Pluryn in Noord-Limburg
De cliënten in Noord-Limburg wonen 

kleinschalig. Het zijn jonge of volwassen 

mensen met een licht tot matig verstande-

lijke beperking of een lichamelijke 

beperking. Soms krijg je te maken met 

complexe beperkingen. Er zijn locaties  

in Venlo, Horst en Meerlo.

Locaties voor volwassenen Sammy vond snel zijn draai
Met een stage bij Het Hietveld nam Sammy 

een sprong in het diepe: “Van mijn broer 

en een goede vriend – allebei werkzaam bij 

Het Hietveld – hoorde ik goede verhalen. Zij 

gooiden een balletje voor me op. Een fijn 

gesprek trok me over de streep.” 

Hij start bij een woongroep met 6 bewoners  

met uiteenlopende zorgvragen en allemaal 

een eigen gebruiksaanwijzing: “Het was 

niet de eenvoudigste plek om te starten, 

maar daardoor wel super leerzaam. Ik 

draaide er meteen als woonbegeleider 

mee. Dat was soms best even pittig, maar 

ik wilde mezelf natuurlijk niet laten kennen. 

Al snel vond ik er mijn draai. Extreem  

gedrag komt niet vanuit het niets, daar 

gaat normaal gesproken altijd iets aan 

vooraf. Cliënten zeggen het een, maar 

bedoelen vaak iets anders. Ze willen  

– net als wij – gelijkwaardig behandeld 

worden. Met een grapje op zijn tijd en 

serieus als het nodig is. Het kan echt zo 

simpel zijn, maar we maken het onszelf 

vaak veel lastiger dan zij dat doen.” 



BikeWerk, fietswinkel en reparatiezaak V V

BliXem eetcafé, cadeauwinkel en catering V V

Bloesem Theehuis V V

Buurtmarkt Breedeweg V V

Coffyn Koffiehuis en branderij V V

Nezzo Print & Creatie V V

STATIE meet, seat, eat V V

Bedrijvenprojecten (o.a. Multimediateam, 
Leerwerkbedrijf Ambachtsweg)

V V

  Maatschappelijke ondernemingen  
  en arbeidsparticipatie

mbo hbo 

Voor een stage bij één van de maatschappelijke ondernemingen of bedrijvenprojecten 

van Pluryn kun je met verschillende opleidingen terecht. Benieuwd of jouw opleiding 

aansluit? Mail voor meer informatie naar leren@pluryn.nl

Meedoen in de samenleving staat centraal  

bij onze maatschappelijke ondernemingen  

en bedrijvenprojecten. Het zijn echte 

bedrijven waar mensen met een afstand 

tot de arbeidsmarkt een plek vinden om 

te leren en te werken. Als  medewerker 

doen zij daar waardevolle werk ervaring 

op. Bijvoorbeeld in het  werken in de 

bediening, bij een printshop of bij het 

maken van vette  videoproducties. Bij de 

maatschappe lijke ondernemingen en 

bedrijvenprojecten van Pluryn is veel  

mogelijk! Regelmatig stromen medewerkers 

uit naar een baan met (gedeeltelijke) 

loonwaarde.

 

Maatschappelijke ondernemingen  
& bedrijvenprojecten

Als stagiair bij een van onze maatschappe-

lijke ondernemingen of bedrijvenprojecten  

begeleid je cliëntmedewerkers bij hun 

werk. Met jouw (praktijk)kennis en 

enthousiasme maak je anderen wegwijs 

binnen het vak. Samen met je collega’s 

en trajectcoaches ben je verantwoordelijk 

voor het creëeren van een veilige en  

optimale leeromgeving. 

Pluryn heeft op verschillende plekken 

maatschappelijke ondernemingen een 

bedrijvenprojecten. Een overzicht vind  

je op de volgende pagina. 



Pluryn helpt mensen met complexe proble-matiek. 
Ze hebben vaak meerdere zorg-vragen. 
Je bent als stagiair heel belangrijk. 
Je helpt bij ondersteuning en behandeling. 
Er is veel mogelijk bij Pluryn. 
Soms krijg je een stage-vergoeding. 
Je kunt ook door-groeien bij Pluryn. 
We hebben veel locaties en doelgroepen. 
We werken ook in de buurt. 
Je kunt hier met veel studies terecht. 
Je kunt informeren naar de mogelijkheden. 

Samengevat

Lotte vond haar eigen weg
Lichtelijk in paniek plaatste Lotte een 

oproep op haar LinkedIn-pagina: “In  

de hoop dat ik ergens nog een mooie 

stageplek kon vinden.” Haar oproep gaat 

viral: “Bizar! Terwijl ik dacht dat ik veel te  

laat was, ontving ik al snel ontzettend 

veel berichten.” Na selectie blijven 

zeven organisaties over: “En daar zat 

ook Pluryn bij!” Na een superfijn gesprek 

ging Lotte bij Jan Pieter Heije aan de slag 

binnen  Arbeidsparticipatie: “Daar was 

ik dagelijks bezig met het uitzetten van 

maatwerktrajecten voor jongeren met 

een afstand tot de arbeidsmarkt.”

Van enige ervaring op dat vlak, was bij 

Lotte geen sprake: “Ik heb echt mijn weg 

mogen en kunnen vinden. En kon altijd 

rekenen op extra ondersteuning van mijn 

begeleiders. Al snel was het vinden van 

een mooie arbeidsplek voor jongeren 

helemaal mijn ding! Kijken of er mogelijk-

heden waren op het terrein, of anders 

contact leggen met bedrijven en organi-

saties in de buurt. Polsen of daar niet 

een mooie werkplek te realiseren was 

voor de jongeren. In een jaar tijd heb ik 

echt heel veel geleerd en gezien. Telkens 

met een jongere mee op kennismaking, 

of een dagje meedraaien in de praktijk. 

Superleuk!” 
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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.

www.pluryn.nl

Informatie en advies
Wil je meer informatie over stage lopen bij Pluryn,  

informeer naar de mogelijkheden via:

	
	088	-	779	47	80

 leren@pluryn.nl

 www.pluryn.nl/lerenbijpluryn


