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Maak kennis met

Goedpunt

Algemene informatie:
Goedpunt is een bedrijvige locatie, gelegen aan de
Galvaniweg in Gorinchem-Oost, waar ongeveer vijftig
cliënten op de drie verschillende afdelingen werken. Op alle afdelingen wordt gewerkt voor interne
en externe klanten. De productie- en printafdeling
bevindt zich op de begane grond. De werkzaamheden die hier plaatsvinden zijn onder andere in- en
ompakwerk, vul- en sealwerk, stickerwerk, tel- en
sorteerwerk en het verzorgen van mailings. Ook
verzorgt een klein aantal cliënten printwerk voor bedrijven en particulieren, waaronder drukwerk voor
Syndion. In de nabije toekomst wil deze afdeling
zich ook gaan richten op verwerking van plastic.

“D� ����n��� ��� G�e���n� ������ na��
�i��� mo��������i� �e� ��� z� �r��
mo������� ��lfst�n�i���i�.”
Op de eerste verdieping, die bereikbaar is met de lift
of met de trap, zijn het textielatelier en het papieratelier te vinden. Op het textielatelier worden textielproducten gemaakt, zoals kussens, schorten, kinderbadjasjes, tassen en woonaccessoires. De cliënten op het
papieratelier maken unieke wenskaarten en andere
papiergerelateerde decoratie-artikelen, zoals wensdoosjes, slingers en wenslabels. Alle producten zijn
origineel en bevatten een vorm van handwerk. Op beide afdelingen wordt gebruikgemaakt van duurzaam of
recyclemateriaal om te verwerken in het product.

Volg ons!
www.facebook.com/goedpunt

Cliënten en begeleiding
De ondersteuning is gericht op de ontwikkeling van
de cliënt, en/of het in stand houden van de vaardigheden. Dit wordt, in gezamenlijkheid, afgestemd
op de individuele hulpvraag. Er is altijd begeleiding
aanwezig, maar er is geen sprake van intensieve één
op één-begeleiding en er is geen structurele hulp
bij ADL-handelingen. Cliënten die willen werken bij
Goedpunt vinden het leuk om mee te draaien in het
arbeidsmatige proces. Het is belangrijk dat ze redelijk zelfstandig kunnen werken in ruimtes met andere mensen (collega’s). Daarbij geldt, in het bijzonder
voor de productieafdeling, dat de cliënt kan functioneren in een bedrijvige en dynamische, en soms
drukkere werkomgeving. De mogelijkheid tot het creeren van prikkelarme werkplekken is zeer beperkt.
Waar mogelijk wordt een appèl gedaan op het doorstromen naar participatie, begeleid werken en/of (on)
betaald regulier werk. Het is voor cliënten die interesse
hebben om hier te komen werken mogelijk om stage
te lopen. In de winkel van Goedpunt werkt een selecte
groep cliënten die beschikken over speciﬁeke (werk)
vaardigheden, met waar mogelijk kans op doorstroming naar werk in een reguliere winkel. Zij worden ondersteund door vrijwilligers, die aansturing krijgen van
begeleiders van de textielatelier en het papieratelier.

In het gezellige centrum van Gorinchem is de winkel
van Goedpunt te vinden. In deze sfeervolle winkel worden cadeau-artikelen en woonaccessoires verkocht
van diverse dagbestedingsprojecten van Syndion.
Met ondersteuning van enthousiaste vrijwilligers verzorgen de cliënten de winkel en helpen zij de klanten.

Ben je benieuwd naar Goedpunt?
Neem dan contact op met het
cliëntservicebureau van Syndion:
clientservicebureau@syndion.nl of
0183-651155
(bereikbaar van maandag t/m vrijdag
tussen 9.00 – 17.00 uur)
Dienstverlening en ondersteuning aan mensen met een beperking

