
Kom stage lopen  
en doe een schat  
aan ervaring op

Leren & Ontwikkelen

Samen werken aan een goed leven



Je kunt duizend opleidingen volgen, écht leren en jezelf 

ontwikkelen doe je in de praktijk. Als erkend leerbedrijf laten wij 

leerlingen en studenten van verschillende (zorg)opleidingen 

graag meekijken en meewerken bij Lunet. Maak kennis met onze 

cliënten en leer en ervaar hoe het is om voor ze te zorgen en hun 

leven mooier te maken. Voel hoe waardevol het is om te werken 

in de zorg. Of kom werken bij één van onze ondersteunende 

diensten en speel je eigen rol in ICT, HR of Communicatie.  

Bij Lunet is er altijd wel een stageplek die bij je past. 

Waarom stage lopen bij Lunet?
Onze cliënten zijn heel divers; jong, oud, met een laag of hoog niveau, 
met eventuele bijkomende psychische en lichamelijke beperkingen.  
Ze wonen op onze woonparken, logeren in onze logeerhuizen, komen 
voor dagbesteding, wonen begeleid in de wijk of krijgen thuis ambulante 
zorg. En dat op meer dan honderd locaties in Zuidoost-Brabant. 
Voor jou betekent dat werk met veel afwisseling en leermomenten.  
Bij ons maak je kennis met de brede aspecten van de zorg. Er is altijd  
wel een stageplek die bij je past. Niet alleen in de zorg, ook bij onze 
ondersteunende diensten. Je staat daarbij niet alleen: samen leren, 
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samenwerken en samen zorgen hoort bij ons. Je krijgt goede coaching 
van deskundige medewerkers die je stap voor stap meenemen. Samen 
werken we aan jouw leerdoelen en -wensen. Je telt mee en wordt onder-
deel van een professioneel team waar je veel van kunt leren, en zij van jou.

Wie kan er werkervaring op doen bij Lunet?  
Je kunt bij ons stage lopen als je één van de volgende opleidingen volgt:

 → Mbo-opleiding BOL; alle zorg- en welzijnopleidingen, niveau 2, 3 en 4.  

 → Andere mbo-opleidingen (niet per se in de zorg): ook bij onze 
 ondersteunende diensten kun je stage lopen. Bijvoorbeeld bij HR, 
Communicatie, ICT of de facilitaire dienst.

 → Hbo-opleiding, bijvoorbeeld in de richting Pedagogiek, Social Work, 
hbo Verpleegkunde, Logopedie of Fysiotherapie. Je kunt stage lopen 
bij Lunet als derde- of vierdejaars student. 

 → De verkorte hbo-opleiding (associate degree Social Work).

 → Vanuit het vmbo, havo of vwo.  
Wil je ontdekken of (een opleiding in) de zorg iets voor je is?  
Doe dan bij ons een maatschappelijke stage. 

Als ik thuiskom,  
denk ik: ik heb echt  
wat nuttigs gedaan. 

Nicole Donkers (20), hbo-student Social Work

Ik wilde ontdekken wat ik leuk vind en wat bij me past. Vanwege de  

vele mogelijkheden en de afwisseling koos ik voor een stage bij Lunet. 

Je hebt hier veel vrijheid, krijgt veel waardering en kunt veel leren. 

Daarom wil ik in de zomer ook graag vakantiewerk bij Lunet gaan 

doen. Dat je hier leert omgaan met allerlei mensen, vind ik interessant. 

En het is ook waardevol werk. Als ik ’s avonds thuiskom, denk ik: ik heb 

vandaag echt wat nuttigs gedaan.

Als ik thuiskom,  
denk ik: ik heb echt wat 
nuttigs gedaan.
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Hoe ziet stage lopen bij Lunet eruit? 
Hoe jouw stage er specifiek uitziet, hangt natuurlijk af van de opleiding 
die je volgt en jouw eigen leerwensen. Maar wat je ook gaat doen 
tijdens je stage: bij Lunet zorgen we voor onze cliënten. Allemaal unieke, 
bijzondere mensen. Als stagiair kun jij echt een bijdrage leveren aan hun 
leven. Je zorgt ervoor dat iemand een fijne dag heeft, of dat hij zich 
begrepen voelt. Je zorgt voor ondersteuning, een glimlach, oprechte 
aandacht. Voor onze cliënten ben jij degene die hen helpt de wereld 
begrijpelijker en daardoor leuker te maken. Je helpt hen om hun leven 
vorm en inhoud te geven. Loop je stage bij een van onze ondersteunende  
diensten, dan zorg je ervoor dat onze zorgmedewerkers hun werk zo 
goed mogelijk kunnen doen, én vervul je een eigen, belangrijke rol in 
bijvoorbeeld communicatie, ICT of huisvesting.

Je kunt als stagiair bij Lunet terecht bij onder meer:

 → Woonlocaties

 → Dagbesteding

 → Wijkcentra

 → Logeerhuizen

 → Ambulante begeleiding

 → Kinderdienstencentrum

 → Ondersteunende diensten als ICT, HR of het Gezondheidscentrum 

Wij werken samen met verschillende onderwijsinstellingen  
bijvoorbeeld Summa College, Fontys, Hogeschool Arnhem Nijmegen  
en Avans Hogeschool. 

Wat bieden we jou als stagiair met een  
zorg en welzijnachtergrond?
Als stagiair vanuit deze opleidingen draai je diensten mee. Je bouwt een 
vertrouwensband op met onze cliënten en ondersteunt ze bij dagelijkse 
activiteiten. Bijvoorbeeld bij koken, boodschappen doen, wandelen en 
(spel- en bewegings) activiteiten, maar ook bij medische handelingen of 
verzorging. Je denkt en werkt mee met het team én communiceert met 
mensen uit het netwerk rond cliënten.  

7



Wat vragen we van jou?
Onze cliënten verdienen alle tijd en energie die jij hen kunt geven. 
 Respect voor hen staat altijd op nummer één. Je kunt je inleven in de 
mensen met wie je werkt, staat stevig in je schoenen, hebt geduld en 
brengt elke dag een flinke dosis enthousiasme mee. Je staat open om  
te leren: bijvoorbeeld door nieuwsgierig te zijn, je grenzen aan te geven 
en emoties bespreekbaar te maken. Je weet waar je kwaliteiten en je 
aandachtspunten liggen, en wilt die inzetten en verder ontwikkelen. 
Stage lopen in de zorg kan best pittig zijn en vraagt veel van je, dus je 
moet er voor de volle honderd procent voor willen gaan. 

Verder verwachten we de volgende zaken van je: 

 → Een open houding

 → Afspraken nakomen

 → Verantwoordelijkheid 

 → Betrouwbaarheid

 → Motivatie

 → En liefde voor de zorg en onze cliënten

We hadden een kennismakingsdag op woonpark 

Eckartdal in Eindhoven en ik voelde me er meteen thuis. 

Dus toen ik daar stage kon lopen, pakte ik die kans. 

Je doet er in een korte tijd een schat aan ervaring op. 

Inmiddels heb ik een flexcontract en kijk ik uit naar mijn 

tweede zomer als vakantiekracht bij Lunet. Ik ben hier 

niet meer weg te slaan!

Lars Gahler (22), mbo-student Verzorgende- IG

Je doet er in een 
korte tijd een schat 
aan ervaring op.
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Wat krijg je van ons?
Wij spelen heel graag een rol in jouw ontwikkeling als professionele 
 zorgmedewerker of andere beroepsprofessional. Je krijgt bij ons alle 
ruimte om te werken aan je competenties en beroepstaken. We laten je 
zoveel mogelijk van de zorg zien en beleven. Bij ons komt de theorie uit  
je opleiding tot leven. 
Afhankelijk van het soort stage dat je loopt, krijg je van ons een stage-
vergoeding. Ook bieden we je na je stage de mogelijkheid om bij ons 
vakantiewerk of flexwerk te doen. 

Meer weten?
Wil jij werk maken van jouw wens om stage te lopen bij Lunet of wil je meer 
informatie? Mail ons dan via stages@lunet.nl. We ontmoeten je graag. 



Meer weten?
Voor vragen over stages en leer- en 
werktrajecten kun je contact opnemen 
met de afdeling Leren & Ontwikkelen.

088 - 551 56 78
stages@lunet.nl

Samen werken aan  
een goed leven
Lunet ondersteunt kinderen en  
(jong)volwassenen met een zorgvraag,  
zoals een verstandelijke beperking,  
gedragsproblematiek en ontwikkelings -
achter s tand. Daarbij gaan we uit van wat  
iemand kan en wil. Wij zetten mensen  
in hun kracht zodat ze het beste uit 
zichzelf kunnen halen. Samen werken 
we aan een zo zelfstandig mogelijke en 
volwaardige plek in de maatschappij.  
Of het nu gaat om wonen, werken,  leren  
of vrije tijd; Lunet is altijd betrokken, 
dichtbij en toegankelijk.
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