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Robin participeert

“Het contact
is zo leuk”
“Al zeven cliënten
doorgestroomd!”
Aukje, jobcoach

Voor Levi is er nog
veel te ontdekken

Heb je een vraag over de dienstverlening van Syndion?
Neem contact op met het Cliëntservicebureau,
tel.: 0183-651155, e-mail: clientservicebureau@syndion.nl
Ben je ergens ontevreden over en wil je er met iemand
over praten? Syndion heeft een vertrouwenspersoon
voor cliënten en ouders: Annemarie Hofmans,
tel.: 06-24752362, e-mail: a.hofmans@syndion.nl
Syndion ondersteunt mensen met een
lichamelijke of verstandelijke beperking:
kinderen, jongeren, volwassenen en
ouderen.
We ondersteunen op het gebied van
wonen, werken, opvoeding, onderwijs
en dagbesteding.
SynVol is het blad van Syndion. Het
verschijnt drie keer per jaar. Het blad wordt
gestuurd naar vrijwilligers, medewerkers,
cliënten en relaties van Syndion.

Heb je een klacht? Blijf er niet mee rondlopen.
Syndion neemt klachten altijd serieus en behandelt
deze vertrouwelijk. Neem contact op met onze
klachtenfunctionaris Frank Willemsen,
tel.: 06-53831293, e-mail: f.willemsen@syndion.nl
Wil je meer informatie over Syndion?
Kijk op www.syndion.nl of volg ons op:

facebook.com/syndionzorg
@syndion
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Op de voorkant:
Levi (9) gaat naar de
Dukdalf van Syndion.
Foto: Henk Odding.
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linkedin.com/company/syndion

DAC Sleeuwijk
Producten uitsluitend bestellen via e-mail:
DacSleeuwijk@syndion.nl of telefonisch
(ma t/m vrij 09.00-16.00 uur) 0183-301215
ACL Leerdam
Producten uitsluitend bestellen via e-mail: acl@syndion.nl
of telefonisch (ma t/m vrij 09.00-16.00 uur) 0345-643258
BlendUT
Ella Fitzgeraldplein 185, 3543 EN Utrecht,
tel. 06-20967374 (Catelijne). Openingstijden: di t/m do:
10.00 – 18.00, vrij 10.00 – 19.00, za 10.00 – 17.00
GoedPunt de winkel
Westwagenstraat 45 Gorinchem, tel. 06-12297094
Openingstijden: wo t/m za van 10.00-16.00 uur
Pand18
Kerkstraat 18, 4141 AW Leerdam, tel. 0345-633008,
Openingstijden: ma 13.00 – 16.00, di t/m vrij 10.00 – 16.30
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Hallo, ik ben Tom! Ik vind
het milieu heel belangrijk.
Lees mijn stripverhaal maar
eens, op pagina 12.
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“Zoals het nu is,
vind ik het goed”
Tekst: Mirjam Rinzema | Foto’s: Jord Visser

Sinds een paar maanden is Robin op maandag niet meer te vinden op zijn dagbestedingplek
bij Syndion, maar helpt hij bij de dagactiviteiten in Huis Ter Leede, een verzorgingshuis in
Leerdam. “Vanaf deze week kom ik een extra dag”, vertelt hij.
Op de afdeling ‘t Anker van het verzorgingshuis Huis
Ter Leede in Leerdam komen bewoners die dat willen
iedere dag naar een gezamenlijke ruimte. De ruimte
is vooral gevuld met meerdere aan elkaar geschoven
tafels en stoelen daar omheen. “We bieden hier onze
bewoners een gestructureerde daginvulling”, vertelt
Annemarie van der Berg, activiteitenbegeleidster in het
verzorgingscentrum. “Voor de bewoners een uitstapje,
een mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en samen iets
te doen. Een spelletje, de krant of een tijdschrift lezen.
En er wordt ook gezamenlijk gegeten.”

HA JONGEN, BEN JE DAAR?
Deze morgen wachten ongeveer tien ouderen met een
kopje koﬃe op wat er komen gaat. Er ligt al een zak
appels op tafel. Het is de bedoeling dat ze geschild worden, om er straks moes van te koken. Die wordt tussen
de middag bij het eten meteen geserveerd. Annemarie
deelt koekjes uit. Als Robin binnenkomt, krijgt hij een
warm onthaal. “Ha jongen”, begroet één van de dames
hem. “Ben je daar weer?”
Robin, 21, woont in Leerdam. Voor Robin zit een gewone
baan er nog niet in. Hij heeft PDD-nos, een vorm van
autisme. Zijn moeder Tineke: “Wij merkten dat Robin
zich anders ontwikkelde dan de meeste kinderen. Al
sinds zijn vierde zit hij in de molen van gesprekken,
testen, therapeuten, onderzoeken, doorverwijzingen en
steeds weer andere contactpersonen. Na de speciale
basisschool deed hij een aangepast traject op Praktijkschool De Noorderhoek. Hij trof er betrokken docenten
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en haalde zijn diploma’s. Beschut werk, waar hij wel een
indicatie voor kreeg, was niet meer mogelijk door de
invoering van de Participatiewet.”
Gelukkig luisterde een medewerker van het Wmo-loket
in Leerdam écht naar Robins verhaal. “Zo kwamen we in
contact met Syndion. Alles viel op z’n plek toen hij naar
de dagbestedinglocatie Emma kon.”

EEN ACHT!
Emma is ook een verzorgingshuis in Leerdam. Jobcoach
Aart-Jan ’t Lam van Syndion begeleidt Robins traject
bij Huis Ter Leede. “Een prima eerste stap”, vindt hij.
“Bij mij moet het met kleine stapjes gaan”, legt Robin
uit. “Als ik meteen heel veel tegelijk moet, dan word
ik onzeker.” Aart-Jan: “Het gaat precies zo goed als ik
verwacht had. Pas geleden keken we terug op de eerste
drie maanden. Iedereen is heel tevreden. De bewoners
gaven hem maar liefst een acht.” “Ik vond het van tevoren wel spannend”, vertelt Robin. “Maar dat was na een
paar weken over. Nu gaat het heel goed. Ik vind het leuk
om te doen.”

PARTICIPATIE; WAAROM?
Syndion heeft de laatste paar jaren ﬂink ingezet op
deze zogenaamde participtatietrajecten. Aart-Jan legt
uit waarom: “We stimuleren cliënten van onze dagbesteding- of woonlocaties om verder te kijken dan het
vertrouwde Syndion. Om nieuwe dingen te proberen en
zo te ontdekken wat je wilt, wat je kunt, waar je goed in
bent. Want we zijn ervan overtuigd dat een cliënt zich

Robin groeit door participatie

In een participatietraject hebben bij Syndion ouders een belangrijke stem. Soms vinden zij
het nog spannender dan de cliënt zelf als hun kind gaat participeren. Voor Joost en Tineke,
de ouders van Robin, geldt dat zij vooral blij zijn met de kansen die Robin krijgt. “Vanaf het
allereerste contact met Syndion tot op de dag van vandaag is Robin weer gelukkig. Hij doet
er toe en mag zichzelf zijn. Er zijn bij Robin en ons geen twijfels over de ingeslagen weg.”
En de toekomst? “We kijken niet te ver vooruit. Wat we het belangrijkst vinden is dat Robin
gelukkig is en kan werken in een omgeving waar hij goed begeleid wordt. We zullen heus wel
zorgen houden voor de toekomst, maar we gaan er samen met Robin voor.”
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hierdoor kan ontwikkelen. Groeien in zelfvertrouwen, in
vaardigheden. Als jobcoaches gaan wij met cliënten, ouders of verwanten en de begeleiders van Syndion in gesprek: wat vindt iemand leuk, waar ligt zijn hart? Wat wil
iemand graag leren en hoe kijken hij en de mensen om
hem heen naar de toekomst? Als het plaatje compleet
is, dan ga ik op zoek naar een passende plek. Is de plek
gevonden, dan worden er afspraken gemaakt en gaan
we het gewoon een tijdje proberen. En gaat het goed,
dan volgen er nieuwe stappen. Begeleid werken bijvoorbeeld. Bij Robin zijn we nu nog niet zo ver; de komende
tijd gaan we voort op de ingeslagen weg. Maar ik zie
zeker mogelijkheden voor de toekomst van Robin.”

echt een hulp. Hij kan erg goed met de mensen omgaan. Robin is geduldig en zorgzaam. De bewoners zijn
erg over hem te spreken. Voor mij was het een nieuwe
ervaring om iemand als Robin te begeleiden. Welke
activiteiten zijn voor hem geschikt om de bewoners mee
te helpen? Daar houd ik wel rekening mee. Maar ik ben
het gewoon gaan proberen, en het gaat heel goed. Het
is ﬁjn dat Robin er is.”
Aart-Jan roemt de samenwerking met Huis Ter Leede:
“De lijnen zijn kort, ik heb contact met de coördinator
vrijwilligerswerk en met Annemarie. Over de samenwerking hebben we afspraken gemaakt en vastgelegd in
een contract. Zo simpel kan het zijn.”

FIJN DAT ROBIN ER IS
Omdat Robin er ooit met plezier stage liep, kwam Huis
Wat Robin betreft is er genoeg gepraat. Hij gaat aan de
Ter Leede in beeld. “Ik werk graag met ouderen. Dat
slag: doen waar hij goed in is en wat hij leuk vindt. Eerst
trekt me gewoon aan. Mijn werk hier is heel anders dan
nog maar eens een rondje koﬃe en thee. “Wilt u nog
bij de dagbesteding van Syndion. Daar ben ik meer
iets drinken mevrouw?”
bezig met huishoudelijke activiteiten, zoals schoonmaken. Hier ben ik met de mensen zelf
bezig. Ik schenk koﬃe en thee in,
ik maak een praatje, ik help bij de
activiteiten. En ‘s middags help ik
Robin (21) heeft een vorm
bij het opscheppen van het eten.
van autisme.
Juist dat contact met mensen maakt
Hij heeft een jobcoach va
n Syndion, Aart-Jan.
het zo leuk. En het is ook nog eens
Aart-Jan begeleidt Robi
heel dichtbij mijn huis; ik kom hier
n bij zijn vrijwilligerswer
k in
lopend naartoe!”
een verzorgi

SAMENVATTING

ngshuis in Leerdam.

Robin hoort bij het vrijwilligersteam
van ‘t Anker. Op de werkplek zelf
wordt hij begeleid door Annemarie,
de activiteitenbegeleidster. “Het
is wel anders dan bij de andere
vrijwilligers”, vertelt ze, “maar hij is
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Robin vindt het leuk om

Hij helpt twee dagen pe

met ouderen te werken.

r week bij de dagactivite

“Het gaat heel goed, ik vi

zegt Robin.

Door dit werk groeit zijn

iten.

nd het leuk om te doen”,

zelfvertrouwen.
Dat is belangrijk voor Ro
bins toekomst.

In ieder nummer van Synvol beantwoordt onze
bestuurder Harry Vogelaar een lezersvraag.
Heb jij óók een vraag aan Harry? Mail je vraag
naar pr@syndion.nl. Wie weet is jouw vraag
de volgende keer aan de beurt.

???

DE VRAAG
AAN
HARRY

Anthonie Stip van het Syndion-projectteam Groen en Duurzaam:
Dag Harry,
Waarom vind jij duurzaamheid een belangrijk
onderwerp voor een zorginstelling?

Ge oeten,
о

Harry Vogelaar, bestuurder van Syndion:
Beste Anthonie,
Ha, dat vind ik nou een leuke vraag van een collega
die niet alleen mij, maar de hele organisatie aan het
denken heeft gezet. Want duurzaamheid was geen vast
gespreksonderwerp bij Syndion. Niet op de locaties,
niet bij de medewerkers en ook niet in de cliëntenraden.
Dankzij jouw initiatief ‘Syndion Groen en Duurzaam’ is
daar verandering in gekomen.
Ik heb persoonlijk wel iets met duurzaamheid. Om dat te
bewijzen de volgende anekdote: Ik woon met mijn gezin
al een jaar of 15 in een ecologische wijk. Zonnepanelen
op het dak, duurzame isolatie, grijs water… dat
soort dingen. Onze achtertuin is een klein beetje
het ondergeschoven kindje. Wij zijn geen fanatieke
schoﬀelaars. Dus toen er eens bezoek was, dat vond dat
het onkruid toch wel een beetje té kniehoog stond, was
mijn weerwoord: “Tja, ecowijk hè?”
Maar nu terug naar je vraag. Ja, duurzaamheid
is een belangrijk onderwerp. Ook voor een
zorginstelling als Syndion. Hoe kun je nou
beweren dat je kwaliteit van zorg hoog in je
vaandel hebt staan, als je daarbij totaal niet
let op de manier waarop je dat doet? Zorg
is breder dan alleen zorg voor onze cliënten.
Goede zorg kan alleen maar zo duurzaam

mogelijk. Als wij als zorginstelling ons steentje kunnen
bijdragen aan de toekomst en de leefbaarheid van
deze wereld, dan moeten we dat doen. Dat zijn wij aan
onszelf, onze cliënten, de mensen om hen heen én onze
medewerkers verplicht.
Natuurlijk moet een organisatie als de onze daarbij letten
op de uitgaven die we doen. We kunnen niet in één keer
voor al onze locaties zonnepanelen aanschaﬀen, omdat
dat duurzaam is. Dan zou er namelijk geen geld meer
overblijven voor begeleiding en dan zijn we verkeerd
bezig. Maar steeds meer proberen we – in eigen tempo –
te letten op de keuzes die we maken. Bij de verbouwing
van De Hoeﬀ in Giessenburg bijvoorbeeld, zijn er heel
bewust bepaalde keuzes gemaakt in het kader van
duurzaamheid. Mooi dat je ons bij de les houdt!

Hartelijke
groeten,
Harry
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Alle gasten werden ontvangen doo
lijk
vro
kleurrijke circusartiesten en een
muziekje.

HARRY VOGELAAR

De bestuurder van Syndion, Harry Vogelaar, zei: “Dit feest is voor iedereen van
Syndion, ik wens jullie veel plezier!”
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EEN GEWELDIG
JUBILEUMFEEST!
Eind september vierden cliënten en hun
introducés, vrijwilligers en medewerkers van
Syndion dat 50 jaar geleden ouders startten met
een woonlocatie in Dordrecht. Dit was de eerste
woonvorm van ‘Syndion’ (dat in die tijd nog geen
Syndion heette). Het werd een geweldig feest!
Dat zie je vast terug op de foto’s.
Foto’s: SjoerdFotografie

POFFERTJESKRAAM

De Evenementenhal in Gorinchem
was
prachtig versierd en er was van alle
s te
zien en te doen. De voorstelling in
de
poﬀertjeskraam was knap en gra
ppig!

ONE TWO TRIO

Het eerste optreden was door
One-Two-Trio: vrolijke muziek die
(bijna) iedereen kon meezingen.

PASC

Daarna waren d AL ZINGT
e
aan de beurt. Er talenten van Syndion zelf
waren prachtig
e
Hier zie je Pasc
al, die een beken optredens.
de hit zong
van Queen.

ALLE SYNDION-TALENTEN

Iedereen die meedeed aan de talentenjacht
‘Syndion’s got Talent’ kregen een bos
bloemen en een beker. Ze waren fantastisch!

BREAKDANCE

Twee jongens gaven een breakdancevoorstelling en deden allerlei trucjes met
ballen. Het was leuk dat iedereen daar
gewoon aan mee kon doen.

ZWEEFMOLEN

De zweefmolen was ook erg in trek.
Veel mensen zweefden een paar
minuten door de zaal.

BEDANKT

UIJTS
FRANS Den
s
de zanger Fran

FEESTCOMM
IS
VOOR DIT SIE,
PRACHTIGE
F E E S T!
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Werken aan
een goed leven
“Vrolijk en lief”, die twee woorden schieten moeder
Ramona het eerst te binnen als ze over haar zoon Levi
vertelt. Levi is 9. Hij is één van de dertien cliënten van
het (kinder)dagcentrum (KDC) Dukdalf van Syndion
in Hardinxveld-Giessendam, een locatie voor kinderen
en jong-volwassenen met meervoudige beperkingen.
“Levi heeft een hersenbeschadiging opgelopen door
zuurstoftekort bij zijn geboorte”, vertelt Ramona. “We
hadden toen al een tweeling van bijna twee jaar, dus
het was een heftige tijd.” Hij ging toen hij een jaar
of drie was al naar De Rollebol, destijds het KDC van
Syndion in Gorinchem. “Sinds bijna een half jaar gaat hij
naar de Dukdalf, in onze eigen woonplaats. Levi heeft
het hier ﬁjn; hij gaat ’s morgens vrolijk weg en komt ook
blij weer thuis.”

GOED LEVEN

belangrijkste bron van informatie; wie kent zijn kind nu
beter dan de ouders?”

NOOIT OPGEVEN
Anneke, al zo’n dertien jaar begeleidster van kinderen
met ernstige meervoudige beperkingen, volgde
binnen Syndion een training over LACCS. Ze werd
er enthousiast van, omdat voor haar duidelijk werd
dat de theorie onderbouwing gaf aan hoe ze altijd al
werkte. “Je wordt je nóg meer bewust van het belang
van goed kijken, van nooit opgeven en altijd gericht
blijven op ontwikkeling. Want voor Levi is er nog veel te
ontdekken. Hij groeit door, ook in zijn ontwikkeling. Dát
is mijn uitdaging: op zoek blijven, kleine stapjes zetten.
Goed leven is nooit af, een plafond bestaat niet. We
kunnen altijd verder komen.”
“Uitdaging is belangrijk”, vindt ook zijn moeder
Ramona. “Anders belandt Levi in een coconnetje. Dus
moet je blijven proberen, blijven kijken. En vooral niet
geloven in: ‘het is zoals het is’.”

Hoe ondersteun je cliënten, kinderen én volwassenen,
met ernstige beperkingen? Iemand als Levi kan niet zelf
zeggen wat hij wil, wat hij wel en niet leuk
vindt. Mariska Schutte, gedragsdeskundige
bij Syndion, en Anneke de Ruiter,
Levi is 9 jaar. Hij heeft een ernstig
begeleidster bij Dukdalf, vertellen hier over.
e verstandelijke
“We werken met elkaar aan ‘goed leven’.
meervoudige beperking.
Hiervoor gebruiken we onder andere het
Hij gaat naar het kinderdagcentru
m Dukdalf van Syndion.
LACCS-programma. Deze letters staan voor
Daar werken de begeleiders aan een
‘goed leven’.
vijf gebieden, die met elkaar verbonden
Ze
geb
ruik
en
hiervoor een programma.
zijn en elkaar beïnvloeden. Zo werken
we integraal aan lichamelijk welzijn (L),
alertheid (A), contact (C), communicatie
Daarin staan vijf belangrijke gebied
en centraal.
(C) en stimulerende tijdsbesteding (S). Het
• Voelt het kind zich goed?
klinkt heel theoretisch, maar het gaat juist
• Heeft het kind aandacht voor din
gen?
om de praktijk”, legt Mariska uit. “Ik kan
•
Kan
het kind (nieuwe) dingen doen die
alleen maar bijdragen aan Levi’s welzijn
hij of zij leuk
vin
dt?
als ik weet hoe hij in elkaar zit”, zegt
Anneke. “Dus ik begin met goed kijken:
• Heeft het kind contact met andere
n?
hoe reageert hij als ik een geluidje maak?
• Is er liefde voor het kind?
Als ik hem iets laat zien? Als ik zijn hand
pak of hem over zijn bol aai? Verder zijn
Levi blijft zich ontwikkelen.
ouders en nabije familie natuurlijk de

SAMENVATTING

Daarom zetten we ons met elkaar
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in voor nieuwe dingen.
Zo komt Levi steeds een stapje ver
der.

“

Tekst: Mirjam Rinzema / Foto: Henk Odding

“Steeds een
stapje verder”

n Begeleidster Anneke in contact met Levi
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Tom

les
doet ala
m!
duurza

Samen met huisgenoot Saskia
gaat Tom duurzamer leven.

De aarde warmt snel op! Zullen we duurzamer gaan leven?

Ik douche korter! Dat spaart water!

HEE Saskia! Nu zie ik niks!
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En ik doe zoveel
mogelijk lampen uit!

Toch gezellig he Tom?
Zonder lampen aan.

Ja, goed idee Tom!

Dat spaart stroom!

Mijn oma breit een
warme trui!

Tekeningen: www.arjanvanderlinden.nl

Ja, en hij wordt CHILL, Tom! haha!

Nu kan de kachel
een paar graden lager!

De was hangen we lekker buiten in de zon.
Ook weer goed voor onze aarde...

...en goed voor de portemonnee!

Daarmee kunnen we mooi een dagje
naar de dierentuin!

SynVol
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LUNCHROOM ‘ZOETE HOEFFE’
De lunchroom is een onderdeel van De Hoeﬀ in Giessenburg.
De Hoeﬀ is één van de oudste dagbestedinglocaties van
Syndion. De laatste jaren is er veel vernieuwd. Sinds een half
jaar is de nieuwe lunchroom begonnen aan een proefperiode. Op woensdag en donderdag
van 10.00 - 15.00 uur kun je er terecht voor een kopje koﬃe, een lekkere lunch of een
hightea. Cliënten van de Hoeﬀ, ondersteund door een vrijwilliger, zorgen voor de bediening
van de gasten. Ook zin in iets lekkers? Kom naar de Zoete Hoeﬀe! Bovenkerkseweg 12,
Giessenburg. Tel: 0184-654586.
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Wilma

Tekst: Rianne de Leede / Foto’s: Sonja Bron

Wilma Korevaar is vrijwilligster bij de
Hoeﬀ.
Ze werkt daar in de lunchroom.
De lunchroom is nog vrij nieuw.
In juni zijn ze gestart.
Nu zijn ze twee dagen per week open.
Er werken per dag twee mensen.
Een cliënt van de keukengroep
en een vrijwilliger.
Vandaag is dat Wilma.
Ze helpt vanmorgen Sanne.

Zo kon ik zien wat cliënten zelf kunnen
en waar het nodig is dat ik ze een beetje help.”
De lunchroom is nu een paar maanden open.
Hoe bevalt het Wilma?
“Ik vind vooral de combinatie erg leuk.
Een gezellige lunchroom én iets voor een ander
kunnen betekenen.
Ik vind het leuk om de cliënten te begeleiden.
Ze zijn zo enthousiast! In deze proefperiode zijn
we met elkaar aan het ontdekken hoe dat het
beste gaat.

“

Met elkaar zorgen ze voor de gasten.
Wilma zet alvast
de koﬃe
en Sanne neemt de
bestelling op.
Wilma is nu een half
jaar vrijwilligster.
Ze zag de
advertentie in het
Kontakt.
“Er werd een lunchroom gestart en
ze zochten vrijwilligers, dat leek me leuk!”

Soms zijn er weinig klanten.
En op andere tijden is het ineens
drukker.
Cliënten moeten daar aan
wennen.”
Er is ook een winkel op de Hoeﬀ.
De winkel zit naast de
lunchroom.
“Op woensdag en donderdag
zorgen wij ook voor de winkel.
We helpen de klanten, pakken cadeautjes in.
Het is de kunst om dat niet vóór cliënten te doen,
maar ze te helpen zoveel mogelijk zelf te doen.”

“Ze zijn zo
enthousiast!”

Wilma heeft geen ervaring in de zorg.
Ze heeft gewerkt als secretaresse
en is samen met haar gezin op veel plekken actief
o.a. in de kerk en in de wielrensport.
Vrijwilligerswerk bij Syndion is een leuke
aanvulling.
“Na het eerste gesprek keek ik een paar weken
mee in de keukengroep van de Hoeﬀ.
Dat is ﬁjn om iedereen te leren kennen.

De winkel is al langer bekend in Giessenburg.
Steeds meer mensen weten ook de lunchroom te
vinden.
Ze komen voor een kopje koﬃe of lekker broodje.
“We hopen dat mensen dit ook in de winter
blijven doen, want contact met klanten is toch het
allerleukst. Daar genieten de cliënten van, maar wij
als vrijwilligers ook!”
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NIEUWS
IN DE

BLOEMETJES!
Syndion heeft ruim twintig gezinshuizen. In een
gezinshuis woont een kind of (jong)volwassene met
een beperking voor langere tijd. In ieder geval één
volwassene in het gezin moet een zorgopleiding
hebben afgerond. Syndion biedt een dienstverband
aan zo’n gezin, omdat we zien dat wonen in een gezin
voor de meeste cliënten veel meerwaarde biedt.
Stabiliteit, geborgenheid, vergroting van het sociale
netwerk… Dat deze vorm van
ondersteuning een succes is,
blijkt ook uit de trouw en
lange adem van onze
gezinshuizen. Onlangs
mochten we twee
gezinshuizen feestelijk
in de bloemetjes zetten,
omdat zij al 10 en 15 jaar
zo’n stabiel nest vormen.
Hartverwarmend!

HART

VOOR DE ZORG?
HARTELIJK WELKOM BIJ SYNDION

Werk je bij Syndion, dan werk je met je hart en handen.
Onze medewerkers houden van hun vak. Ze zijn trots op
hun werk en voelen zich gewaardeerd. Ze krijgen ook
kansen om zich verder te ontwikkelen! Al die elementen
samen zorgden voor een mooie uitkomst van het onderzoek onder de medewerkers dat Syndion dit jaar deed.
We haalden er zelfs één ‘Beste Werkgevers-ster’ mee. En
nog meer goed nieuws: we hebben ruimte voor nieuwe
collega’s!
Heb jij hart voor de zorg? Wil jij meer weten over
werken bij Syndion? Zoek jij een vaste baan of wil je
juist graag ﬂexibel blijven? Kijk eens op www.syndion.
nl/werkenbijsyndion. Of neem contact op met onze
HRM-afdeling: 0183-791135 of hrm@syndion.nl.
HARTelijk welkom!

NIEUWE OUDERINITIATIEVEN
Ouders zijn dé deskundigen als het gaat om de zorg en begeleiding van hun kinderen
met een beperking. Het is dan ook logisch dat zij betrokken willen zijn bij die zorg.
Het komt geregeld voor dat meerdere ouders samen nadenken over de (woon)toekomst
van hun kinderen. Voor Syndion is het bijzonder eervol als we door zo’n groep ouders
benaderd worden. Ze vragen bijvoorbeeld of Syndion kan helpen bij de start van hun
initiatief, of om begeleiding door onze medewerkers op de locatie. Syndion is betrokken
bij diverse locaties waar ouders zelf het initiatief voor hebben genomen en waar zij nauw
betrokken zijn bij de dagelijkse begeleiding. Op dit moment zijn er weer twee nieuwe
initiatieven. We zijn betrokken bij de Stichting Buitenhof in Hardinxveld-Giessendam en
onlangs werd een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Stichting Villa Gewoon
Bijzonder in de regio Rijnmond. We doen er alles aan om beide initiatieven te helpen
groeien naar de locatie die de ouders voor ogen hadden.
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WOONRUIMTE VRIJ IN CULEMBORG
Gelukkig gebeurt het vaak dat onze cliënten zich
door de juiste begeleiding ontwikkelen en stappen
kunnen maken in hun ontwikkeling. We zien dat op
dagbestedinglocaties. Cliënten starten met behulp
van onze jobcoaches een participatietraject en doen
werkervaring op buiten Syndion. Na verloop van tijd zijn
het zelfvertrouwen en de vaardigheden zo gegroeid, dat
een cliënt buiten Syndion aan de slag gaat.
Ook op sommige woonlocaties stromen cliënten
door, bijvoorbeeld van een 24-uurslocatie naar een
woontrainingshuis, en daarna naar een eigen woning
met enkele uren ambulante begeleiding.
In Culemborg is de Parijsche Hof zo’n woonlocatie waar
bewoners toegroeien naar meer zelfstandigheid. De
laatste tijd zijn meerdere cliënten elders gaan wonen.
Dat betekent dat er nu weer woonruimte beschikbaar is
in de Parijsche Hof.

NIEUWE WEBSITE
VOOR HET ATC
Het ATC in Sleeuwijk (zie ook het
artikel op pagina 20 en 21) is de elfde
Syndion-locatie met een website. Tien
andere dagbestedinglocaties hadden
al eerder een eigen website, die je
terugvindt op de startpagina van de
website van Syndion. Wist je trouwens
dat ook heel veel van onze locaties
een facebookpagina hebben? Hier
staan vaak leuke berichten te lezen,
bijvoorbeeld over nieuwe producten.
Of over het wel en wee op de
locatie. Dus word
vriend en volg ons
als je op de hoogte
wilt blijven. Dat
vinden we leuk.

Heb je hier belangstelling voor? Neem dan
contact op met het cliëntservicebureau
van Syndion, tel 0183-651155, e-mail:
clientservicebureau@syndion.nl.

ERVARINGEN VAN
VRIJWILLIGERS
Bij Syndion werken meer dan
500 vrijwilligers. Ze doen allerlei
verschillende dingen. De ene vrijwilliger
komt een of meerdere dagdelen, de ander is vrijwilliger voor
een uurtje per week. Onze cliënten stellen geregeld de vraag
of we kunnen helpen bij het zoeken naar een vrijwilliger,
bijvoorbeeld om samen mee te sporten, of een leuk uitstapje
te maken. De zoektocht is niet altijd eenvoudig, maar de
vrijwilligerscoördinator blijft zich inzetten voor het vinden van
nieuwe vrijwilligers.
Syndion wil goed voor de vrijwilligers zorgen. Daarom hebben
we onze vrijwilligers gevraagd of ze mee wilden werken aan
een onderzoek. De resultaten zijn nog niet binnen, maar we
hopen dat we er veel informatie uit kunnen halen die we
kunnen gebruiken om het werk voor vrijwilligers bij Syndion
nóg plezieriger te maken.
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Op al onze dagbestedinglocaties zijn cliënten creatief aan de slag. Ook op onze dagactiviteitencentra, locaties waar cliënten met een zwaardere beperking naartoe komen. Iets moois
maken, bezig zijn met je handen… dat geeft veel voldoening. Deze bijzondere producten zijn
ook te koop!
We hebben op deze locaties geen winkelruimte. De producten die er gemaakt worden kun je
bestellen, je vindt ze in onze Syndion-winkels (GoedPunt in Gorinchem, Pand18 in Leerdam) of
in andere winkels. Kijk voor de verkoopinformatie op pagina 2.

creativiteit op het
Kijk eens: wát een
Leerdam (ACL)!
Arbeidscentrum innv
oudig!
Bestellen is heel ee
Ruimte tekort? Ga stapelen met deze
leuke kistjes.
Verkrijgbaar in drie afmetingen: klein € 3,-,
groot € 5,-, extra groot € 8,Leverbaar in verschillende kleuren.
Tegen meerprijs kun je er ook letters
en/of cijfers op laten zetten.

Zeep, een ‘schoon’ cadeautje
Prachtig verpakt in handgeschept papier
Afmeting: 7 x 12 cm voor € 1,50

Iets bijzonders voor je
kerstboom: onbreekbare,
kleurige kerstballen van
vilt
Doorsnee 5 cm, leverbaar in
verschillende kleuren.
€ 2,95 per 2 stuks.

18 SynVol

Wie is de mooiste van het
land? Voor elke kleine prins
of prinses.
In alle maten én verschillende
kleuren leverbaar € 5,- p/st

Gemaakt en te bestellen bij het
Dagactiviteitencentrum van Syndion
in Sleeuwijk:

Hmm, lavendel. Dát
ruikt lekker tussen je
handdoeken
€ 0,50 per zakje

Rik maakt op het Dagactiviteitencentrum
in Gorinchem (DAC Gorcum) confetti van
papier. Daarvoor gebruikt hij (gekleurd)
papier en een speciaal apparaatje,
waarmee je leuke vormen kunt maken. Hij
vertelt iets over zichzelf:
Wie ben je?
Ik heet Rik Boele.
Hoe oud ben je?
Ik ben 45 jaar.

Het ziet er uit als een
zandtaartje, maar
vogels smullen
hier van!
In verschillende
vormen en
maten; prijs
van € 2,50 tot
€ 6,00

Waar woon je?
Ik woon In Laag Dalem. Dat is een
nieuwbouwwoning van de ASVZ.
Wat zijn je hobby’s?
In mijn vrije tijd vind ik het ﬁjn om te puzzelen.

Een vogelfeest in
je tuin!
Per slinger: € 0,60

Feestje? Hang de slingers maar op!
Lang (6 meter, grote vlaggen) of kort
(2,5 meter, kleine vlaggen)
Deze unieke slingers worden gemaakt bij het DAC in
Gorinchem. Je koopt ze bij BlendUT (Utrecht)

Hoelang werk je al bij DAC Gorcum?
Ik werk hier alweer 14 jaar!
Wat vind je leuk om te doen op het DAC?
Ik vind het leuk om papier te snipperen en ik
maak ook graag confetti. Mijn confetti is niet
te koop! Het gaat naar de winkel Pand 18 van
Syndion. Daar gebruiken ze het bij het inpakken
van de cadeautjes. Daardoor zien de pakjes er
heel vrolijk en feestelijk uit.
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Voor meer informatie over het werken op het ATC
kun je contact opnemen met het Cliëntservicebureau van Syndion: Telefoon: 0183 - 651 155
E-mail: clientservicebureau@syndion.nl
Heeft u werkzaamheden voor het ATC?
Neem dan gauw contact op!
Telefoon: 0183-301203 /
E-mail: atcsleeuwijk@syndion.nl
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n Sandra werkt vanuit het ATC
als vrijwilligster op het
kinderdagcentrum in Sleeuwijk

Het Arbeidstrainingscentrum wil cliënten liefst weer kwijt
Tekst: Helmine Hello / Foto: Marcel Köppen
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naar ‘werk’

In 2015 opende Syndion in Sleeuwijk een nieuw
soort locatie: het Arbeidstrainingscentrum (ATC).
Op deze locatie worden cliënten getraind in
vaardigheden die ervoor kunnen zorgen dat zij de
stap maken naar betaald werk, begeleid werk of
vrijwilligerswerk.

Anita werkt met een naaimachine zonder
voetpedaal, zodat ze niets met haar voet hoeft
te doen. Ze maakt kleding of bijvoorbeeld
opvouwbare boodschappentasjes. Ze vindt het ﬁjn
om te merken wat ze allemaal zelf nog kan, al is
dat soms met hulp. “Dat geeft me zelfvertrouwen.
Werken op het ATC was voor
mij ‘een openbaring’, nadat
ik een periode thuis had
gezeten.”

“

“Wij zijn
leuke
collega’s!”

“Denk aan samenwerken,
afspraken nakomen, hun
mening zeggen en luisteren
naar de mening van een ander.
Maar ook hulp bij een studie
die je meer kansen geeft op
de arbeidsmarkt”, vertelt één van de begeleiders.
Jobcoach Aukje Smilda van Syndion ondersteunt
cliënten bij het (begeleid) werken buiten het ATC.
“We willen de cliënten zo gauw mogelijk weer
kwijt”, grapt ze. “We zijn er trots op dat dit al
zo’n zeven keer gelukt is.”
Een paar cliënten vertellen graag iets over hun
werk bij en buiten het ATC.

Sandra werkt twee halve dagen per week
als vrijwilliger op het kinderdagcentrum van
Syndion in Sleeuwijk. “Aukje, de jobcoach, komt
regelmatig langs om te bespreken wat goed gaat
en waar ik tegenaan loop.” De rest van de week
werkt Sandra nog op het ATC. “Ik sorteer kleding
voor het goede doel en maak spullen schoon voor
de kringloopwinkel.” Sandra bakt ook koekjes
en kookt lekkere soep voor haar collega’s. “Ik
vind het ﬁjn om met mijn werk iets te kunnen
betekenen voor de samenleving.”

Het ATC heeft ook een
computerafdeling. Hier
worden ﬂyers, kaarten, kalenders en visitekaartjes
ontworpen. Ze maken ook kaarten op verzoek,
voor speciale gelegenheden, bijvoorbeeld met een
eigen foto.
Johan wil liever niet meer buiten het ATC werken.
“Daar ben ik te oud voor”, zegt hij zelf. “Ik vind het
vooral ﬁjn om even ‘‘uit huis te zijn’.” Op het ATC
telt hij bijvoorbeeld puzzels na. Zo kan gekeken
worden of de kringloopwinkel de puzzel nog kan
verkopen. Ook telt en weegt hij plantenstekers
voor een tuinbouwbedrijf.
De cliënten zijn best tevreden met het ATC. Toch
zou er wat meer aanbod van werk mogen komen,
vinden ze. “Het is best lastig om leuk werk binnen
te halen.”
Willen de cliënten van het ATC nog iets laten
weten aan de lezers van SynVol? “Wij zijn leuke
collega’s… en neem gerust contact met ons op als
je een klusje hebt of als je denkt dat het ATC ook
iets voor jou kan zijn!”
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TIPS!
DE APP VAN

ONGEHINDERD
De organisatie Ongehinderd zet zich in voor een toegankelijker
Nederland. Gerard de Nooij richtte Ongehinderd op. Na een
motorongeluk werd hij afhankelijk van een rolstoel. Iedere dag
merkte hij letterlijk de drempels in het dagelijks leven. Daar wilde
hij iets aan doen! Ongehinderd heeft een app en website. Daarmee krijgen mensen met een lichamelijke beperking heel gemakkelijk inzicht in de toegankelijkheid van publieke locaties. Het
keuringsteam van Ongehinderd toetst de locaties, in opdracht
van gemeenten en bedrijven. Is de locatie goed toegankelijk,
dan kunnen zij het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid
krijgen. De app kun je gratis op je telefoon zetten. De informatie
is ook op www.ongehinderd.nl te vinden. Er zijn intussen meer
dan 10.000 locaties beoordeeld. De app en de website tellen
zo’n 30.000 gebruikers.

BETER

BEWEGEN
MET EEN
BEPERKING
Op de website www.scouters.nl staat veel informatie, advies
en hulpmiddelen voor en door mensen met een beperking
die beter willen bewegen. De website bevat ook een forum,
waar oplossingen, hulpmiddelen en ervaringen gedeeld
kunnen worden. Zoek je een hulpmiddel of een oplossing voor
bijvoorbeeld vervoer, boodschappen doen, aan- en uitkleden,
het huishouden? Neem eens een kijkje op deze website.
Misschien vind je er een oplossing voor jouw probleem. Wat
dacht je van de schaar op dit plaatje? Dé oplossing als je maar
één hand kunt gebruiken.
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INFORMATIEF BOEK
OVER DE OVERGANG
De overgang… het is zo’n onderwerp waar
altijd een beetje ‘lacherig’ over gedaan wordt.
Maar vrouwen in de overgang vinden de
overgang vaak niet iets om over te lachen. Zij
hebben last van de overgang. Ook vrouwen
met een verstandelijke beperking kunnen
met overgangsklachten te maken krijgen.
Hoe kunnen zij zich daar op voorbereiden?
De Carante Groep bracht speciaal voor deze
vrouwen een losbladig boekwerk uit: Oh, de
overgang. Dit kan vrouwen die problemen
ondervinden enorm helpen.
Bestelinformatie: prijs € 26,75 incl.
verzendkosten, stuur een mail met
je gegevens naar aversteeg@carantegroep.nl.

OUDE DIA’S
OP ZOLDER?
SPEELSE INFORMATIE
OVER HET MILIEU
Onze collega-organisatie ’s Heerenloo
ontwikkelde samen met de Academie voor
Zelfstandigheid “Het milieu en ik”, een
pakket over het milieu en duurzaamheid voor
mensen met een verstandelijke beperking.
Het bevat een spelbord met kaarten.
De spelers kunnen ﬁlmpjes bekijken en
opdrachten uitvoeren over het gebruik van
energie, voeding, afval en recycling. Door het
spel, dat zelfstandig gespeeld kan worden, of
samen met een begeleider, raken cliënten en
hun begeleiders op een leuke manier bekend
met de onderwerpen milieu en duurzaamheid.

Veel mensen hebben hun oude dia’s in een doos op zolder
staan. Jammer, want je kijkt er zo dus nooit meer naar. Op
onze dagbestedinglocatie Noorderkroonstraat in Dordrecht
kunnen ze je dia’s digitaliseren. Daarna zet je ze zo op je
computer, tablet of telefoon. Ze doen dat al vanaf vier
cent per dia! Verder kunnen ze er ook negatieven, foto’s,
fotoboeken, smalﬁlm en geluidsopnamen omzetten in
digitale bestanden. Het verleden herleeft!
Informatie? Neem contact op met de Noorderkroonstraat,
tel. 078-6188805,
e-mail: noorderkroonstraat@syndion.nl.

De opdrachtkaarten kun je gratis downloaden
van de website van ’s Heerenloo. Het spelbord
is te bestellen via
duurzaamheid@sheerenloo.nl.

FILM OVER KINDEREN MET
MEERVOUDIGE BEPERKING
In Nederland leven ongeveer 10.000 gezinnen met een
kind met een ernstige meervoudige beperking (emb).
De ontwikkelingsleeftijd bij deze kinderen ligt onder de
24 maanden. De ﬁlm ‘Dit is ons leven’ – een initiatief
van BOSK en Kenniscentrum Zorginnovatie, toont een
realistisch beeld voor de buitenwereld. In de ﬁlm staan
drie gezinnen centraal, met kinderen van verschillende
leeftijden.
Naast de soms zware momenten rond de zorg voor
hun kind, zijn ook de mooie momenten en het gewone
gezinsleven van ouders en kind geﬁlmd.
De ﬁlm is gemaakt voor alle ouders van een ernstig

meervoudig beperkt kind
en hun familie, vrienden
en kennissen. Daarnaast
wordt de ﬁlm gebruikt
in lesprogramma’s bij
zorgopleidingen en
sociale opleidingen.
‘Dit is ons leven’ is te
vinden op www.bosk.nl/
mcg-emb/meervoudigondersteund/dit-is-onsleven/
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Zeepbel
spetter
spat
lieve spetters
stoere spetters
ondeugende spetters
kleine spetters
grote spetters
bijzondere spetters
zeepbel
spetter
spat

Mooi
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zoals je be
mooier
je kent
voor wie
ooist
op zijn m
or mij
ben jij vo

meer
Connie Op

Te koop
voor € 9,95

(excl. verzendkosten) via
connieopmeer@hotmail.com.
1 euro gaat naar
KDC Maasplein.

Dit is één van de ruim 50 gedichten uit de bundel ‘Mooi, mooier, mooist’ van
Connie Opmeer, begeleidster bij KDC Maasplein van Syndion in Alblasserdam.
Connie (links op de foto) heeft zich in haar gedichten laten inspireren door
haar werk. Uit de gedichten spreken emoties, verlangens, zorgen maar ook de
prachtige momenten rondom de zorg van een kind met een beperking.

