
Arbeidstrainingscentrum 
De Buitenloods

Werken aan  
de toekomst.



De Buitenloods is een arbeidstrainingscentrum voor 
jongeren die met een rechterlijke machtiging bij de 
Justitiële Jeugdinrichting Lelystad (JJI Lelystad) 
verblijven. Bij De Buitenloods ontwikkelen de jongeren 
werknemersvaardigheden binnen drie verschillende 
vakrichtingen. Zo bereiden zij zich voor op een terugkeer 
in de maatschappij. De Buitenloods is – net als de  
JJI Lelystad - onderdeel van zorgorganisatie Pluryn. 

Wat doen wij?

Bij De Buitenloods bereiden we jongeren voor op een terug-

keer in de maatschappij. Dat doen we o.a. door ze leerwerk- en 

stageplekken aan te bieden in drie  verschillende vakrichtingen: 

Infra en groen  Grasmaaien, terreinonderhoud, vegen, 

schoffelen en bladblazen

Logistiek In- en ver- en ompakwerkzaamheden

Techniek  Eenvoudige algemene technische 

werkzaamheden, het maken van producten 

als vogelhuisjes, bankjes en bloembakken

Jongeren voorbereiden op
terugkeer in de maatschappij.



Voor wie?

Jongeren die bij JJI Lelystad verblijven keren, nadat zij

daar een behandeling hebben doorlopen, terug in de

maatschappij. Het hebben van werk of dagbesteding is een 

belangrijk onderdeel van de resocialisatie van de jongeren. 

De Buitenloods is een arbeidsplaats waar jongeren hun 

zelfredzaamheid kunnen vergroten en kunnen werken aan 

hun arbeidsethos. Jongeren worden vanuit De Buitenloods 

begeleid naar passende dagbesteding of betaald werk.

Wat zoeken wij?

De Buitenloods zoekt bedrijven en instellingen die 

maatschappelijk betrokken willen zijn bij deze jongeren en 

waarvoor wij werkzaamheden mogen verrichten binnen 

genoemde vakrichtingen. Daarnaast zijn wij op zoek 

naar werkplekken (met begeleiding) waar jongeren na de 

arbeidstraining naar kunnen uitstromen. 

Jongeren voorbereiden op
terugkeer in de maatschappij.

Kan uw organisatie 
iets voor deze jongeren 
betekenen? 



Informatie

Kan uw organisatie iets voor deze 

jongeren betekenen? Of heeft u nog 

vragen? Neem contact op, we gaan graag 

met u in overleg over de mogelijkheden.

Justitiële Jeugdinrichting Lelystad geeft 

uitvoering aan de voorlopige hechtenis, 

jeugddetentie en PIJ-maatregel van 

jongeren. We zijn gespecialiseerd in de 

behandeling van jongeren met een licht 

verstandelijke beperking.

Kijk voor meer informatie op 

www.jjilelystad.nl

4092-BUI0421C001

Meer weten over over 
de mogelijkheden? 

Neem dan contact op met:

JJI Lelystad

Arbeidstrainingscentrum  

De Buitenloods

Apolloweg 32

8239 DA Lelystad

E-mail: buitenloods@intermetzo.nl

Telefoon: 0320 33 16 16

www.jjilelystad.nl

JJI Lelystad is onderdeel van Pluryn




