
Bedrijvenboek bedrijfsstages 
 

 
Café Restaurant De Engel 
Markt 26 
3961 BC  Wijk bij Duurstede 
 
Contactpersoon: dhr. J. Vernooij 
Website:   www.engelrestaurant.nl 
Sector:   Economie 
 
Omschrijving: 
Benieuwd of werken in de horeca wat voor jou is?  Bezoek dan De Engel op de Markt in Wijk bij 
Duurstede. Een mooi café-restaurant met in de zomer een groot terras voor de deur. Ervaar of je het 
leuk vindt om gasten gastvrij te ontvangen, goed te helpen, hun drankjes te maken of maaltijd te 
bereiden. En natuurlijk de afwas, maar bedenk dat je vooral dé persoon bent die zorgt dat de gasten 
het naar hun zin hebben. Als horecamedewerker ga je namelijk elke dag voor de ultieme 
gastbeleving. 
   

 

 
Wear2work 
Molenvliet 1A 
3961 MT  Wijk bij Duurstede 
 
Contactpersoon: mw. M. Vrancken 
Website:  www.wear2work.nl 
Sector:   Economie 
 
Omschrijving: 
Wear2Work is allround specialist in werkkleding, werkschoenen en persoonlijke 
beschermingsmiddelen. Hier kan ook werkkleding bedrukt worden met bedrijfslogo of 
bedrijfsnaam. Klanten kunnen bestellen in de webshop of langskomen in de fysieke winkel. 
 

 

 
Arte Viva 
Keulenaar 6B 
3961 NM  Wijk bij Duurstede 
 
Contactpersoon: mw. S. Lansbergen 
Website:  www.arteviva.com 
Sector:   Economie 
 
Omschrijving: 
Arte Viva is een snelgroeiend, dynamisch Nederlands bedrijf, gespecialiseerd in innovatieve 
kinderveiligheidsproducten. Het is onze missie om het aantal ongevallen in kinderdagverblijven en 
scholen te verminderen. Onze producten worden verkocht in meer dan 60 landen over de hele 
wereld. Meer weten? Kijk dan op onze website: www.arteviva.com/nl/ 
 

 
  

http://www.engelrestaurant.nl/
http://www.wear2work.nl/
https://www.wear2work.nl/werkkleding/
https://www.wear2work.nl/werkschoenen/
https://www.wear2work.nl/bescherming/
https://www.wear2work.nl/bescherming/
http://www.arteviva.com/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.arteviva.com%2Fnl%2F&data=05%7C01%7CJ.kluvers%40reviuswijk.nl%7C94cfddb19e3444b2247608daa0b7ea73%7C42fa2309099949ab9520489a10be4dde%7C1%7C0%7C637999009038077050%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=BhM7Rwq8ZoKyeaA38rGVYKNApdr95FyANLFtLkMNBOA%3D&reserved=0


 

 
Fietsdomein  
Zandweg 4 
3962 EC  Wijk bij Duurstede 
 
Contactpersoon: mw. M. Wilgenburg 
Website:  www.fietsdomein.nl 
Sector:   Techniek 
   Economie 
 
Omschrijving: 
Fietsdomein staat voor aandacht, eerlijk advies en voor onbezorgd fietsplezier. Wil je stage lopen in 
een leuk team waar een fijne werksfeer heerst? Ben je niet bang voor vieze handen, heb je interesse 
in techniek en ben je benieuwd hoe het is om aan fietsen te sleutelen? Breng dan je stageplek door 
bij Fietsdomein!  
 

 

 
Volt4U 
Keulenaar 6D 
3961 NM  Wijk bij Duurstede 
 
Contactpersoon: dhr. J. Kosterman 
Website:  www.volt4u.nl 
Sector:   Techniek 
 
Omschrijving:  
Volt4U is een onderneming uit Wijk bij Duurstede, opgericht in 2011 door Rik van der Horst. 
Ons bedrijf plaatst zonnepaneleninstallaties bij particulieren en bedrijven. Dit varieert van tientallen 
tot honderden panelen.  
Wij geloven in zonnepanelen voor eigen energievoorziening door zelf energie te produceren. 
 
  

http://www.fietsdomein.nl/
http://www.volt4u.nl/


 

 
KWS Infra 
Groenewoudsedijk 10 
3528 BG  Utrecht 
 
 
Contactpersoon: dhr. J.W. van Rooijen 
Website:  www.kws.nl 
Sector:   Techniek 
 
Omschrijving:  
KWS infra is onderdeel van Volker Wessels en is een aannemingsbedrijf met landelijke dekking. Wij 
zijn gespecialiseerd in het realiseren van de openbare ruimte zoals asfaltwegen, riolering, straatwerk, 
grondwerk. De projecten die wij uitvoeren variëren in omvang van 1000,00 euro tot ca. een paar 
honderd miljoen. Onze opdrachtgevers zijn de overheid, waterschappen en private partijen. Wij 
hebben binnen ons bedrijf onder andere de volgende functies, te weten uitvoerders, calculators, 
emvi schrijvers, tendermanagers, omgevingsmanagers. Wil je kennismaken met ons bedrijf je bent 
van harte welkom! 

 
 

 
BAM Infra Verkeerstechniek (IVT)   
Plantijnweg 32 
4104 BB  Culemborg 
 
 
Contactpersoon: dhr. G. van Dedem 
Website:  www.baminfra.nl 
Sector:   Techniek 
 
Omschrijving:  
Wij zijn BAM Infra Verkeerstechniek (IVT) en hebben ons hoofdkantoor in Culemborg. We werken 
met ongeveer 250 collega’s aan de toekomst van de infrastructuur vanuit diverse vestigingen door 
heel Nederland. En dát gaat veel verder dan fietspaden of nieuwe rotondes! Het gaat om veiligheid, 
slimmer gebruik van schaarse ruimte, het terugdringen van CO2-uitstoot, nieuwe vervoersmiddelen 
en nog veel meer. Samen met onze partners en opdrachtgevers zoeken wij continu naar innovatieve 
combinaties van fysieke en digitale infrastructuur. Hoe dat dit er in echt aan toe gaat, laten wij jou 
graag beleven tijdens je snuffelstage! 

 
  

http://www.kws.nl/
http://www.baminfra.nl/


 

 
Dutch Quality Gardens, Mocking Hoveniers 
Wijkersloot 12 
3945 LE  Cothen 
 
Contactpersoon:  dhr. R. Mocking 
Website:  www.mockinghoveniers.nl 
Sector:   Natuur & milieu (groen) 
   Economie 
 
Omschrijving: 
“Wij willen graag dat mensen blij worden van een tuin!” 
Daarom houdt Mocking Hoveniers zich bezig met het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van 
tuinen. Dit doen we met vakmensen, verantwoorde materialen en vanuit de werkwijze van Dutch 
Quality Gardens. Hiermee zorgen we voor klantgerichte oplossingen en unieke tuinen. Door goede 
kwaliteit en nazorg te leveren zorgen we voor een langdurige relatie met onze klanten. 
   
 

 
Van Vliet Duurzaamhout 
Gooyerdijk 41 
3947 NB  Langbroek 
 
Contactpersoon:  dhr. P. Zeeman 
Website:  www.duurzaamhout.nl 
Sector:   Natuur & milieu (groen) 
   Economie 
 
Omschrijving: 
Van Vliet Duurzaamhout is importeur van duurzaam Europees hout. We zijn specialist in Europese 
houtsoorten als Eik, Robinia, Kastanje, Douglas en Lariks. Naast doorverkoop hebben we ook eigen 
productie van eigen ontwerpen buitenmeubilair waarin ons hout met een duurzame natuurlijke 
uitstraling centraal staat. We leveren aan onder meer de vakhandel , overheid en eindgebruiker. 
   
 

  

http://www.mockinghoveniers.nl/
http://www.duurzaamhout.nl/


 

 
RKB Sint Carolus  
Kerkweg 20 
3945 BN  Cothen 
 
Contactpersoon: mw. L. Wortman 
Website:   www.skor-scholen.nl/carolus 
Sector:   Onderwijs 
 
Omschrijving: 
Samen, het beste uit jezelf halen. Dat is ons motto, dat wij met hart en ziel uitdragen. Met 
kinderopvangorganisatie KaKa onder één dak willen we garant staan voor een ononderbroken 
ontwikkeling van kinderen van 0-12 jaar, passend bij de huidige maatschappij. Door samenwerking in 
alle lagen van onze organisatie willen we het beste uit de kinderen halen. De Brede School Carolus 
biedt goede scholing, veiligheid, voorschoolse educatie en gezonde ontspanning. Kwaliteit en 
kleinschaligheid staan hoog in het vaandel. 

 

 
Wereldkidz Meander 
Dreef 88 
3956 EW  Leersum 
 
Contactpersoon: dhr. D. Meijer 
Website:   www.meander.wereldkidz.nl 
Sector:   Onderwijs 
 
Omschrijving: 
Op de Meander wordt elke schooldag gewerkt aan goed onderwijs. Dit ontstaat wanneer je met 
plezier naar school gaat (welbevinden) en zin hebt om te leren (betrokkenheid). Daar richten wij ons 
dus op. Door les te geven in een aantrekkelijke, leerrijke omgeving, waar kinderen gehoord en gezien 
worden, waar zij ruimte krijgen om te ontdekken en te oefenen vanuit een breed aanbod en waar ze 
hun talenten mogen inzetten. 
 

 

 
OBS De Horn 
Overloop 2 
3961 KE  Wijk bij Duurstede 
 
Contactpersoon: dhr. J. Heijman 
Website:   www.dehorn.nl 
Sector:   Onderwijs 
 
Omschrijving: 
Een school waar elk kind welkom is, gezien wordt, zich veilig voelt. Een inspirerende omgeving waar 
talenten tot bloei komen. Een school ook met enthousiaste leerkrachten, die durven te vernieuwen. 
Zodat leerlingen straks goed voorbereid de wereld instappen. 
 

  

http://www.skor-scholen.nl/carolus
http://www.meander.wereldkidz.nl/
http://www.dehorn.nl/


 

 
Wereldkidz Montessori Zeist locatie Kerckebosch 
Graaf Lodewijklaan 1 
3708 DM  Zeist 
 
Contactpersoon: mw. H. Woudenberg 
Website:   www.montessorizeist.wereldkidz.nl/Montessori-Kerckebosch 
Sector:   Onderwijs 
 
Omschrijving: 
Op onze school wordt Montessorionderwijs gegeven. Dit betekent dat wij werken en handelen op 
basis van de ideeën en uitgangspunten van Maria Montessori. Wij bieden modern toekomstgericht 
Montessorionderwijs dat aansluit bij de behoefte van het individuele kind. De kern van ons onderwijs 
is gericht op: ‘Leer mij het zelf te doen’. 
Op onze school  wordt gewerkt vanuit de 6 kernwaarden: zelfstandigheid, vertrouwen in de eigen 
mogelijkheden van het kind, keuzevrijheid, leren op eigen niveau, leerkrachten die stimuleren en 
begeleiden en ouders als partner. 
Lijkt het je leuk om later meester of juf te worden dan kijken we naar je uit! 
 

 

 
Fysiotherapie Weustink 
 
Klooster Leuterstraat 24 
3961 AZ  Wijk bij Duurstede 
 
Contactpersoon: dhr. T. Weustink 
Website:   www.fysioweustink.nl 
Sector:   Zorg & welzijn 
 
Omschrijving: 
Met onze 14 fysiotherapeuten hebben we vrijwel alle fysiotherapie specialisaties in huis. Ook heeft 
de praktijk  een oefentherapeut cesar, twee ergotherapeuten en een pilates instructrice. 
Verder werken we nauw samen met twee diëtistes die gehuisvest zijn in ons pand. 
 

  

http://www.montessorizeist.wereldkidz.nl/Montessori-Kerckebosch
http://www.fysioweustink.nl/


 

 
Stichting Droomhuis   
 
Deze stageplek is nog onder voorbehoud! 
 
Contactpersoon:  
Website:   www.stichtingdroomhuis.nl 
Sector:   Zorg & welzijn 
 
Omschrijving: 
Bij het Droomhuis wonen 13 (jong)volwassenen met een (ernstige) verstandelijke beperking of 
meervoudige beperking, met een zeer zorgintensieve begeleidingsvraag. Droomhuis is een ouder 
initiatief van diverse ouders. De 13 bewoners wonen verdeeld over 2 woongroepen. 
Elke bewoner heeft zijn eigen appartement met eigen keukenblokje en sanitair. 
De begeleiders van Syndion verzorgen en ondersteunen de bewoners in hun algemene dagelijkse 
behoeften en zorgen voor een goede en veilige leefomgeving, waarin de bewoners zich thuis voelen. 
In samenwerking met ouders geven de begeleiders invulling aan de begeleiding en ondersteuning 
van de bewoners. Er is een actieve groep enthousiaste vrijwilligers, die doordeweeks koken, 
zorgdragen voor de was, of andere klusjes op zich nemen, zoals het onderhoud van de tuin. 
 

 

http://www.stichtingdroomhuis.nl/

