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Dienstverlening en ondersteuning aan mensen met een beperking
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SYN!, dat is waar Syndion voor staat als het gaat om
SYN ON
dagbesteding en werken. Een zinvolle dagbesteding, net
DI
als ieder ander mens. Als je dingen doet die bij je passen, én
die je leuk vindt, voel je je goed en ben je in staat jezelf verder te
ontwikkelen. Daarom kijken we samen met cliënten en hun familie of verwanten
naar een plek die ècht past. Dat is wat we bij Syndion willen bereiken. Je kunt
bij ons werken, participeren of beleven.
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Werken bij diverse locaties

Syndion biedt diverse mogelijkheden van dagbesteding;
je kunt beleven op onze dagactiviteitencentra, werken
bij onze dagbestedingslocaties of participeren met
een betaalde of onbetaalde baan binnen én buiten
Syndion.

Beleven op onze dagactiviteitencentra

Syndion heeft diverse dagactiviteitencentra die gericht
zijn op beleving, ervaring en ontspanning. Voor een
aantal cliënten zijn arbeidsmatige activiteiten niet
mogelijk, maar bestaat wel de behoefte aan creatieve

week in een bedrijf of een club meehelpen. Vaak zit dat
bedrijf in de buurt van jouw dagbestedingslocatie of je
woonlocatie. Je kunt ook bijvoorbeeld iemand uit jouw
buurt helpen. De hond uitlaten van iemand die slecht
ter been is, of iemand helpen om de tuin bij te houden.
Een jobcoach van Syndion helpt je om te ontdekken
wat je leuk vindt om te doen, wat je goed kunt en
waar dat kan. Als er een plek gevonden is waar je kunt
participeren, spreken jullie met elkaar af hoe vaak je er
naartoe gaat. De eerste tijd begeleidt je jobcoach je, na
een tijdje neemt de begeleider van je dagbestedingsof woonlocatie de begeleiding over.

Begeleid werken

activiteiten overdag. De activiteiten geven structuur
en zorgen ook voor contact met andere mensen.
Bij Syndion vinden we het belangrijk dat cliënten
binnen hun mogelijkheden stap voor stap nieuwe
dingen leren. Daarom kijken we samen met hen en
hun familie of netwerk naar een plek die ècht past.

Als je ergens begeleid werk zoekt of hebt, krijg je
ondersteuning van een jobcoach van Syndion. Je werkt
met behoud van je uitkering. Het is dus geen betaald
werk. Soms krijg je een vrijwilligersvergoeding. Het is de
bedoeling dat je je werk zo zelfstandig mogelijk doet. Je
jobcoach begeleidt je bij het zoeken naar een geschikte
werkplek. Als dat is gelukt, worden er afspraken over
het werk en de ondersteuning gemaakt. Wat verwacht
het bedrijf van jou? Hoe vaak komt je jobcoach naar
jou toe bij je werk? Hoe helpen je collega’s je? Die
afspraken staan in je ondersteuningsplan.

Werken

Bij Syndion zijn er veel dagbestedings- en werklocaties
waar cliënten lichte of eenvoudige arbeidsmatige
activiteiten verrichten. Bijvoorbeeld tuinonderhoud,
werken met hout, creatief bezig zijn (tekenen,
schilderen, toneel), werken met textiel, verkoopwerk
in een winkel of werken met computers. Vanuit die
activiteiten wordt contact gelegd met de samenleving,
zoals een winkel, een zwembad en dieren op de
kinderboerderij. Soms zijn dat locaties van Syndion
zelf. Maar er wordt ook met een groepje cliënten
binnen een regulier bedrijf gewerkt. De ontwikkeling
en het plezier van de cliënt staan altijd voorop.

Participeren

Participatie betekent eigenlijk ‘meedoen’. Als je via
Syndion ondersteuning krijgt bij dagbesteding of
wonen, helpt Syndion je ook bij het meedoen in de
samenleving. Je kunt één of een paar dagdelen per

Zorg met Visie

Syndion biedt uiteenlopende vormen van ondersteuning aan volwassenen en kinderen met een
beperking, kleinschalig en middenin de samenleving. Syndion is een waardegedreven organisatie waarin
de mogelijkheden van de cliënt en de verbinding tussen cliënt, verwanten en medewerkers centraal
staan.
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Betaald werk

Baanvak is een onderdeel van Syndion voor
cliënten met een betaalde baan. Zoek jij een
betaalde baan maar lukt dat niet goed door
je beperking? Of heb je een betaalde baan
en heb je iemand nodig die af en toe met je
meedenkt en meekijkt? Dan heb je veel aan
een ‘jobcoach’ van Baanvak. Die geeft je de
begeleiding en ondersteuning die jij nodig hebt.
Bijvoorbeeld bij het zoeken naar een geschikte
werkplek. Jouw jobcoach en jij maken daar
afspraken over. Als je een fijne werkplek hebt
gevonden, maken jullie ook afspraken met het
bedrijf waar je werkt. De afspraken staan in
je ondersteuningsplan. Ieder jaar kijken jullie
naar die afspraken: kloppen ze nog, heb je al
doelen behaald?

Cyclisch werken met cliëntportaal

Bij Syndion willen we dat cliënten, hun
vertegenwoordigers en begeleiders, sámen
werken aan de ontwikkeling van de cliënt.
Onze organisatie is erop gericht deze
samenwerking zo goed mogelijk te ondersteunen. Vanuit deze visie gebruiken we de
begeleidingsmethode Cyclisch werken. Met
deze methode werken we in de organisatie
overal op eenzelfde manier aan doelen en
de ontwikkeling en doelen van onze cliënten.
De afspraken leggen we vast in een elektronisch cliëntdossier. We vinden het belangrijk
dat cliënten zeggenschap hebben en regie
houden over hun leven. Daarom hebben
cliënten en hun vertegenwoordigers toegang
tot hun eigen zorgdossier in het online
cliëntportaal. Op elk gewenst moment en
zonder tussenkomst van een medewerker, kan
men het cliëntportaal inzien.

“Deze stap past
bij het sociale
karakter van ons
bedrijf ”
Marcel van der Sluijs, directeur van Hermeta in Asperen, toverde
een lege ruimte in zijn pand om tot een plek waar cliënten van
Syndion begeleid kunnen werken. “We werken al ruim 12 jaar
samen met Syndion. Deze stap past bij het sociale karakter
van dit bedrijf”, vertelt hij. In de ruimte zijn een stuk of zes
cliënten aan de slag. Ze pakken producten in of uit, plakken
er stickers op, sorteren of hebben een administratieve klus
om handen. Behalve in deze ruimte zijn er intussen
ook al cliënten naar andere plekken binnen het
bedrijf doorgestroomd. Zij hebben er geen
(onbetaalde) begeleide werkplek meer,
maar een betaalde baan met begeleiding
van een jobcoach van Syndion.
De cliënten zijn zonder uitzondering
heel positief over hun plek bij
Hermeta. “Het werk is heel
afwisselend”,
vertelt
Delano.
En Sabina en Marieke, de twee
meiden van de groep, zeggen dat
ze na minder leuke ervaringen
bij eerdere banen, hier een fijne
werkplek hebben gevonden.
Directeur Van der Sluijs is erg blij
met deze samenwerking. “Ik vind
het prachtig om te zien dat dit
bedrijf zoveel betekenis kan
hebben voor mensen met
een beperking.”
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Begeleider

Syndion is een zorgaanbieder.
Syndion geeft ondersteuning aan mensen met een beperking.
Dit zijn kinderen, jongeren en volwassenen
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Werken

Wens

Helpen

Samen kijken we naar de mogelijkheden
en jouw wensen.

Syn!
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Syndion vindt het belangrijk dat je
dagbesteding hebt zoals jij dat wilt.
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We helpen je bij wat je nodig hebt.
Dat is voor iedereen anders.

S28_Dagcentrum.pdf
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Ondersteuningsplan
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Dagbesteding

Activiteiten

Syndion heeft verschillende mogelijkheden van dagbesteding.
• Dagactiviteitencentrum

Werken

Helpen

• Dagbestedingslocatie
• Begeleid werken

• Participatietrajecten
Werken

Samen

• Betaald werk

Werken

Geld

Hieronder lees je het verschil.

Dagactiviteitencentrum
Vraagteken

Veel zorg

Als je met een dagprogramma wilt werken is dit
misschien iets voor jou.
Dit is voor cliënten die veel zorg nodig hebben.

Snoezelen

Blij

Er is een vast ritme.
Er is veel aandacht voor jou.
Je kunt bijvoorbeeld snoezelen.
Het belangrijkste is dat je het fijn hebt.

Dagbestedingslocatie

25

Syndion heeft ruim 30 dagbestedingslocaties.

Locaties

Er zijn allemaal verschillende activiteiten te doen.
Winkel

Restaurant

Zoals werken in een winkel of een restaurant.
Of buiten werken, in het groen of met dieren.

Natuur

Dieren

Schilderij

Toneel

Je kunt ook kunst maken of toneel spelen.

Hoe kan Syndion
ondersteunen bij werk?
Werken

Coach

Begeleid werken
Samen

Goed

Bij begeleid werken krijg je hulp van een coach.
Samen kijken jullie wat je wilt.

Geld

Vergoeding

En wat je goed kan.
Het is geen betaald werk.
Soms krijg je een kleine vergoeding.

Participatietrajecten
Samen

Rolstoel

Dat betekent ‘meedoen’ met alle andere mensen.
In Nederland is daar een wet voor.

Helpen

Winkel

Deze wet zegt dat je ook mee kunt doen
als je een beperking hebt.
Bijvoorbeeld: een dag per week meehelpen in een winkel,

Hond

Tuin

de hond van de buren uitlaten,
of iemand helpen in een tuin in jouw buurt.
Coach

Helpen

Een jobcoach helpt je om iets te zoeken.

Begeleiders

In het begin helpt de jobcoach je.
Na een tijdje neemt de begeleiding
van je woonlocatie of de dagbesteding het over.

Betaald werk
Werken

Geld

Baanvak is een onderdeel
van Syndion.
Met Baanvak kun je betaald werk doen.

Coach

Je krijgt begeleiding van een coach.
Dat heet: een jobcoach.
Werken

Helpen

Die helpt jou om werk te vinden.
Ook krijg je hulp op je werkplek.

Ondersteuningsplan
Ondersteuningsplan

Gesprek

Doelen
halen

Alle cliënten bij Syndion hebben een
ondersteuningsplan.
Daar staat in wat je wilt bereiken.
En hoe jij en je begeleider daar aan werken.

Cyclisch
werken

Dat plan bespreken jullie een keer per jaar.
Dat noemen we Cyclisch Werken.

Je praat er dan over of het goed gaat.

Goed

Computer

Het plan staat in de computer,
in het Elektronisch Client Dossier (ECD).
Daar kun je zelf in kijken.

Zelf

Kijken

Regio Drechtsteden

A2
Nieuwegein

Regio Alblasserwaard

Vianen

Regio Rivierengebied
Wijk bij Duurstede
Lek
Lek

Culemborg

A27
Meerkerk

A2

A15

Leerdam
Hoornaar
Alblasserdam

Tiel

Beesd

Druten

Beneden-Leeuwen

Giessenburg

H.I.
Ambacht
Merwede

Zwijndrecht

Waal

Acqoy

Arkel

Dordrecht
A16

H’veld
G’dam
Werkendam

Gorinchem

A15
Vuren
Waal

Sleeuwijk

Maas

Aalst

A27

A2

Bergsche Maas

Syndion heeft locaties in veel plaatsen. Niet alle plaatsen staan
op deze kaart. Als u in een andere plaats binnen de regio’s of net
buiten de regio’s woont, kunt u ook een beroep op Syndion doen.
Vind onze locaties ook via de locatiezoeker:
www.syndion.nl/locaties

Aanmelden of meer informatie

Bij het Cliëntservicebureau kunt u zich aanmelden voor ondersteuning door
Syndion. Daarnaast kunt u ons altijd benaderen voor informatie en advies.
Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren
(9:00-17:00) via tel. (0183) 651155 of clientservicebureau@syndion.nl.

Eenvoudige taal

Deze folder bestaat uit twee delen. Het eerste deel is
geschreven in gewone taal. In het tweede deel wordt
de belangrijkste informatie in eenvoudige taal uitgelegd.
Dit doen we omdat we het belangrijk vinden dat onze
informatie voor iedereen begrijpelijk is.

Dienstverlening en ondersteuning aan mensen met een beperking
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