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Maak kennis met

ATC Sleeuwijk

Wat is dagbestedinglocatie ATC Sleeuwijk?
Sinds 2015 heeft Syndion een ATC in Sleeuwijk. ATC staat voor Arbeids Trainings Centrum.
Het verschil met andere dagbestedingprojecten
van Syndion is dat de nadruk ligt op doorstroming
van cliënten met een arbeidsbeperking naar de
arbeidsmarkt. Hun arbeidsvaardigheden en werkhouding worden getraind, waardoor hun mogelijkheden om te participeren in de maatschappij
toenemen. Een jobcoach ondersteunt het proces.

Wat is ArbeidsTrainingsCentrum?
De werkzaamheden op het ATC zijn divers: computeractiviteiten,
textielwerkzaamheden,
productiewerk en huishoudelijk werk. Op het werk
zit geen tijdsdruk. Het werk zelf vormt de training in werkhouding, bijvoorbeeld leren omgaan met feedback, afspraken nakomen en op
tijd komen. Zeker in het begin worden de vaardigheden vooral geoefend op het ATC zelf. Het
team van ervaren begeleiders weet precies hoe
ze de cliënten hierbij kunnen ondersteunen.
Als er kansen liggen om buiten de locatie mee te
doen in de maatschappij, dan worden die benut.
Met een jobcoach wordt gezocht naar de mogelijkheden en wensen die iemand heeft. Dit kan
leiden tot een stageperiode, een werkervaringsplaats, begeleid of betaald werk buiten het ATC .
Welke stappen mogelijk gezet worden verschilt
per persoon. Dit traject wordt zorgvuldig begeleid.

Volg ons!
www.facebook.com/atcsleeuwijk

Werken bij het ATC?
Heb je een beperking en ervaar je daardoor problemen met het vinden van een werkplek of dagesteding? Wil je terug in het arbeidsproces,
weer een dagritme opbouwen en werken aan
je vaardigheden? Dan kan het ATC Sleeuwijk
voor jou de juiste opstap zijn om verder te komen. Je kunt je vrijblijvend aanmelden bij het
Cliëntservicebureau van Syndion. Met elkaar
bespreken we of deze werkplek goed bij je past.

Ben je benieuwd naar het ATC?
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

