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Maak kennis met

Pand 18

Wat is dagbestedinglocatie Pand 18?
In het gezellige centrum van Leerdam is Pand
18 gevestigd. Gehuisvest in een monumentaal
pand, dat voor de Leerdammers nog bekend
staat als Het Oude Raadhuis. Pand 18 heeft zowel een naaiatelier als winkel. Hier worden alle
textielproducten uit het atelier, maar ook producten van andere locaties van Syndion, verkocht.

Het naaiatelier
In het naaiatelier kunnen cliënten diverse werkzaamheden uitvoeren, zoals: spelden, rijgen, knippen en natuurlijk werken op de naaimachine. De
meest prachtige producten worden hier gemaakt
en verkocht. Je vindt er bijvoorbeeld schorten,
placemats, slabbetjes, knuffels en nog veel meer.
Om zich bepaalde vaardigheden eigen te maken,
gebruiken sommige cliënten ondersteunend materiaal zoals een fotoboek, waarin alle stappen staan
die nodig zijn om het product te kunnen maken.

Volg ons!
www.facebook.com/pand18

Om in de winkel te kunnen werken zijn weer andere vaardigheden nodig. Cliënten die deze
vaardigheden (zoals kassa bedienen, producten prijzen of een klant netjes te woord staan)
willen leren of verbeteren, maken hiervoor samen met de begeleider een plan op maat.

Werken bij Pand 18?
Hou je van handwerken, wil je werken met textiel of lijkt het je leuk om in een winkel te staan?
Dan is Pand 18 misschien wel iets voor jou! Je
kunt je vrijblijvend aanmelden bij het Cliëntservicebureau van Syndion. Uiteraard kun je eerst gewoon
eens een kijkje bij ons komen nemen. In overleg
met jou bespreken we of deze werkplek goed bij
je past. Als je eerst een tijdje op proef wilt meedraaien of stage wilt lopen, is dat ook mogelijk.

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

