
Stages bij Abrona….. 

               ontdek wat bij je past! 

 

 
Kom jij bij ons stage lopen?  

Kom jij meewerken of meedoen op één van onze locaties? 

Voor iedereen hebben we iets dat past.  

 

Waar word jij blij van? 

 

Word jij blij van het zorgen voor anderen 

of werk je liever in de buitenlucht? Ben je 

heel creatief of vind je het juist leuk om 

in de catering te werken? We hebben al-

lerlei mogelijkheden om aan de slag te 

gaan. 

 
 

 

Weet je nog niet goed wat je wilt?  

 

 

Dan kun je bij ons verschillende 

dingen uitproberen. Samen zetten 

we alle mogelijkheden op een rij 

en kijken we wat voor jou het 

beste past. Op deze manier kun 

jij straks doorstromen naar een 

passende plek. Of het nou gaat 

om dagbesteding, (vrijwil-

ligers)werk of een betaalde baan. 

 

 

 

Wennen aan werk 

 

Bij ons leer je wat het betekent om te gaan werken, zoals op tijd 

zijn, opdrachten aannemen en samenwerken met collega’s. Ook 

kijken we wat jij nodig hebt om te kunnen werken. En alles doen 

we natuurlijk op jouw tempo. En, met veel plezier! 
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Wat kun je bij ons doen? 

 

Wij hebben diverse mogelijkheden. Denk aan  

een bakkerij, catering en horeca, productie-

werk, creatieve activiteiten, werken in een 

winkel, werken in het groen, muziek, bewegen 

of belevingsgerichte activiteiten  etc. 

 

Voor wie?  

 

- Leerlingen van het Voortgezet Speciaal 

Onderwijs of het Praktijkonderwijs  

- Mensen die al lange tijd geen werk hebben 

en begeleiding nodig hebben om aan het 

werk te kunnen 

 

 

 

 

 

 

 

Waar?  

 

In de hele provincie Utrecht. 

 

 

 

 

Meer weten?  

 

Kijk op www.abrona.nl voor de dichtstbijzijnde locatie en bel of 

kom langs om de mogelijkheden te bespreken. 

Je kunt ook bellen of mailen met  Abrona zorgadvies:  

T 088 201 99 22 

E zorgadvies@abrona.nl  
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