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Samen sporten:
gewoon hartstikke
leuk!

“Voetbal is mij met de
paplepel ingegoten”
Nick de Heus

Willeke volgt bij Metropole opleiding tot bedieningsassistent

“Ik houd ervan om
nieuwe dingen te leren”

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.
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Vormgeving:
De Campagnie Reclame, Noordeloos
Druk:
Grootsgedrukt, Goudriaan
Gedrukt op FSC-papier.

Op de voorkant:
Willeke van Bruggen
leert bij Metropole
het vak van
bedieningsassistent.
Foto: Sonja Bron

2 SynVol

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
linkedin.com/company/syndion

VERKOOPINFORMATIE (PAG. 18 EN 19)
Bakkerij Syn in Zoet
Marinus Spronklaan 65a, 4205 CG Gorinchem.
Tel: 0183-353108. E-mail: bakkerij@syndion.nl
Open: wo, do en vrij 9.00 – 16.00 uur.
Pand 18
Kerkstraat 18, 4141 AW Leerdam.
Tel: 0345-633008. E-mail: pand18@syndion.nl
Open: ma 13.00 – 16.30, di t/m vrij 10.00 – 16.30 uur.
Houtnijverij (Geen verkoop!)
Giessenzoom 13, Hardinxveld-Giessendam. Kom gerust
een kijkje bij ons nemen op ma – vrij 10.00 – 16.00 uur.
Onze producten zijn te koop bij:
• GoedPunt de Winkel, Westwagenstraat 45, Gorinchem.
Open: wo t/m za 10.00 – 16.00 uur;
• Pand18 (informatie zie boven)
• De Hoeff, Bovenkerkseweg 12, Giessenburg.
Open: ma t/m vrij 9.00 – 15.00 uur.

Inhoudsopgave
4

NIEUWE KANSEN!
Willeke volgt bij Metropole opleiding
tot bedieningsassistent

7

DE VRAAG AAN HARRY

8

FOTOVERHAAL “LAAT VAN JE HOREN!”
Terugblik op congres voor cliënten

10

SAMEN SPORTEN BIJ DE SAAK
“Gewoon hartstikke leuk”

12

STRIP
Tom verdiept zich in het cliëntportaal

14

DIT IS…NICK DE HEUS
“Door mijn website draai ik
toch mee in de voetbalwereld”

16

NIEUWS

18

SHOPPEN BIJ SYNDION
Maak het gezellig tijdens de donkere dagen

20

“IK GENIET VAN MIJN WERK”
Robin Kok is vrijwilliger bij Syndion

22

TIPS!

Hallo, ik ben Tom! Mijn doel
is om het cliëntportaal te
leren gebruiken. Maar al die
moeilijke woorden…

4

8

14
20

SynVol 3

ers
k
er
ew
ed
m
en
ei
ro
g
e
ol
p
ro
et
M
Bij

naar nieuwe kansen

4 SynVol

Tekst: Mirjam Rinzema / Foto’s: Sonja Bron

“We hebben het vandaag over ‘Een dag in het restaurant’.”
Het is een prachtige maandagochtend begin oktober. Een
groepje cursisten, boek, map, pen en papier voor zich, kijkt
en luistert aandachtig naar Melanie Bikker, begeleidster
bij Syndion, die de opleiding SHV / Bedieningsassistent
verzorgt.
Iedere maandagochtend komen
zeven cliënten van Syndion bij elkaar
in Metropole, ‘het leukste restaurant
van Gorinchem’, volgens verkiezingen in 2017 én 2018. “Voor deze opleiding is het een heel fijne locatie”,
vertelt Melanie.
“Want we hebben alle rust en ruimte
voor de theorielessen – op maandag is Metropole gesloten – én we
kunnen hier meteen in de praktijk
oefenen.” Voor de meeste cursisten
is Metropole een vertrouwde omgeving, omdat ze hier ook al mee werken in de bediening of de keuken.

“DIT IS HET!”
Willeke van Bruggen, 54 jaar, is één
van de cursisten. Zij kwam in 2014
met Syndion in aanraking, toen helaas duidelijk werd dat ze niet meer
terug kon komen in haar oude baan.
“Ik kwam met mijn begeleidster bij
het UWV, en daar kwamen ze met
de mogelijkheid van dagbesteding
bij Syndion.” Ze ging op een paar locaties kijken, maar bij de rondleiding
bij Metropole was het voor Willeke
duidelijk. “Ik voelde het gewoon; dit
ís het! En het is een goede keuze
geweest, daar ben ik van overtuigd.
Ik heb er nooit spijt van gehad.”

SYNDION EN B-ALL: GEDEELDE PASSIE, GEDEELDE VISIE
Syndion startte in 2008, alweer tien jaar geleden,
met dagbesteding in Metropole, restaurant in
Gorinchem. Het restaurant heeft een warme
uitstraling, met de gezellige groen/wit gestreepte
luifels, de houten vloeren, de rustieke bar en de
glanzend gepoetste donkere tafels. Een prachtige
locatie om te werken voor onze cliënten! Zinvol
werk in een uitdagende omgeving, waar ze de
fijne kneepjes van het vak in de keuken en in de
bediening kunnen leren in de praktijk.
In 2016 ging Syndion de samenwerking aan met
B-ALL. De bedrijfsvoering ging over in handen van
de nieuwe organisatie. Maar het gaat de eigenaar
van Metropole echt niet alleen om het maken
van financiële winst, vertelt Jeroen Andriesse van
B-ALL: “Ik heb het ook graag over sociale winst.

Wij richten ons op arbeidsperspectief voor iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarom
bieden wij de cliënten van Syndion heel graag
deze werkplek in Metropole. Door hier aan de slag
te zijn, leren ze nieuwe vaardigheden en groeien
ze in zelfvertrouwen. Als dat ervoor kan zorgen
dat zij meer kansen krijgen, ook op een andere
locatie, dan willen wij dat van harte ondersteunen.
Daarom faciliteren wij ook de opleiding voor de
groep cliënten die hiervoor geschikt en gemotiveerd zijn. Een echte opleiding, die straks met een
certificaat wordt afgesloten. Dat geeft de deelnemende cliënten nieuwe mogelijkheden. De stap
naar meer wordt – voor wie dat willen en kunnen –
kleiner. En dat past zowel bij onze visie, als bij die
van Syndion.”
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NADENKEN OVER
OMSCHAKELING
Ze begon een paar jaar geleden in
de keuken, waar ze zich samen met
de koks – eerst Mark, nu ook met
Jaap – bezig hield met de voorbereidingen van broodjes, soep en
andere gerechten voor de lunch
en diner. “Ik vond het werken in de
keuken heel leuk”, vertelt Willeke.
“Ik leerde er veel dingen, zoals het
zelf bereiden van lunch- en dinergerechten. Ik werkte soms ook in
het restaurant. Na een tijdje kwam
de vraag of deze opleiding niet iets
voor mij zou kunnen zijn.” Ze moest
er wel even over nadenken. “Want”,
zegt ze, “ik was het in de keuken
helemaal gewend, dus het was wel
een hele omschakeling.”

FOUTEN MAKEN MAG
Na de informatieavond, die Melanie
in het begin van 2018 hield voor
belangstellende cliënten en ouders,
hakte Willeke de knoop door. “Iets
nieuws doen vind ik toch wel erg
leuk. Ik hou van afwisseling en om
nieuwe dingen te leren.” Nu is ze al
ruim een half jaar aan de slag, heeft
al twee blokken succesvol afgerond – na ieder blok van 8 lessen
rondom een bepaald thema volgt
een toetsmoment – en in januari
volgend jaar is er een eindexamen.
“Dat vind ik spannend, maar dat

6 SynVol

gaat me wel lukken”, denkt Willeke.
“De lessen zijn niet moeilijk en ik
kan in de vertrouwde omgeving van
dit restaurant ook in de praktijk oefenen.” Vorige week nog was ze aan
het bedienen aan een tafel van tien
personen. Ze vond het heel leuk om
te doen. Vond ze het spannend? “Ja,
dat ook een beetje”, lacht Willeke.
“En ik heb ook wel een paar foutjes
gemaakt, maar dat mag ook als je
nog aan het leren bent.”
Melanie is trots op de cursisten. “Ze
zijn stuk voor stuk gemotiveerd en
doen ontzettend hun best. Het gaat
ze goed af, ook als er soms eens

een thema tussenzit dat niet heel
erg aansluit bij hun praktijkervaringen. Soms pas ik de lessen dan ook
wel eens een beetje aan trouwens.”
Is het voor haar ook spannend als
er straks examen gedaan moet
worden? “Een beetje wel natuurlijk, dan moet toch blijken of ik de
lessen goed heb aangepakt, of het
niveau dat bereikt moet worden
ook gehaald wordt. Maar ik ben
positief hoor. Deze cursisten kunnen
dat stapje verder echt zetten, daar
ben ik van overtuigd. En hebben ze
straks hun certificaat op zak, dan
komen er nieuwe mogelijkheden.”

SAMENVATTING

Bij het restaurant Metropole in Go
rinchem hebben
cliënten van Syndion dagbesteding
.
Het restaurant is niet van Syndion
, maar van B-ALL.
Jeroen is de baas van B-ALL.
Hij wil dat iedereen kansen heeft op
werk.
Daarom zorgt hij ervoor dat cliënte
n van Syndion
een opleiding kunnen volgen.
Ze leren het vak ‘bedieningsassiste
nt’.
Als de opleiding klaar is, krijgen ze
een diploma.
Willeke is één van de cursisten.
Ze vindt de lessen leuk en niet mo
eilijk.
“Maar ik maak nog wel eens een fou
tje”, zegt ze.
Melanie is begeleidster bij Syndion
.
Zij verzorgt de lessen.
Zij vindt dat iedereen het goed do
et.

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

???

DE VRAAG
AAN
HARRY

Beste Harry,
Je zoekt best vaak het contact met cliënten. Je organiseert
bijvoorbeeld lunches en in oktober deed je mee met het
congres ‘Laat van je horen!’. Is het voor jou belangrijk om
met cliënten in gesprek te zijn?

e o,  or
 iën n

Harry Vogelaar, bestuurder van Syndion:
Beste Helmine,
Ik ben wel eens bang dat mijn collega’s denken dat ik
vooral van de feestjes en partijen ben. En eerlijk gezegd:
die laat ik inderdaad niet vaak aan me voorbij gaan. Is
er een opening van een nieuwe locatie, wordt er een
jubileum gevierd of ergens een expositie geopend? Ik
ben van de partij! Vind ik die feestjes leuk? Ja, natuurlijk!
Maar dat is niet de reden dat ik er naartoe ga.
Jouw beeld klopt: ik ben veel in contact met cliënten
van Syndion. Dat vind ik erg belangrijk. Ik wil verbinding
zoeken, om te voorkomen dat ‘theorie’ en ‘praktijk’ uit
elkaar gaan lopen. Als bestuurder van Syndion heb ik te
maken met allerlei verplichtingen, regels en protocollen.
Daar is niks mis mee – als de bureaucratie tenminste
niet de pan uit rijst – maar zorg is zoveel meer dan
dat. Wat ik wil voorkomen is – bijvoorbeeld – dat we
een pracht van een kwaliteitsrapport afleveren bij het
Zorgkantoor, maar dat onze cliënten helemaal niet
tevreden zijn over onze zorg. De enige manier om er
achter te komen hoe cliënten de zorg ervaren, is door
met ze in gesprek te gaan. En met hun verwanten en
de begeleiders. Want zij zijn immers de belangrijkste
personen in die zorg!
Dus ga ik graag naar de ‘leuke momenten’, omdat ik
merk dat dit ook hoogtepunten zijn voor onze cliënten.

Het is niet voor iedere cliënt zo gemakkelijk om het
eigen leven ‘leuk’ te maken. De zorg kan helemaal in
orde zijn, maar iets ondernemen of iets beleven kan veel
toevoegen. Ik zie cliënten dan opbloeien, dat dóet me
wat.
Alleen bij feestjes mijn neus laten zien is natuurlijk
niet genoeg. Ik ga minimaal twee keer per maand op
werkbezoek. Dat is echt letterlijk een ‘werk’ bezoek: ik
help bij het koken van de maaltijd, dek de tafel of doe
de afwas. Deze zomer ging ik een middag naar het
Dagactiviteitencentrum in Gorinchem, meedoen met
de weekafsluiting. Drie of vier keer per jaar organiseer
ik een lunch waar cliënten zich voor kunnen intekenen.
Zij kunnen mij dan onder het eten vragen stellen en
vertellen wat zij goed of niet goed vinden gaan bij
Syndion. Tenslotte ben ik natuurlijk ook aanwezig bij
de vergaderingen van de Centrale Cliëntenraad en op
uitnodiging schuif ik soms ook aan bij Locatieraden.
Op die manier kom ik dichtbij de realiteit en ontdek
ik wat cliënten werkelijk in hun leven meemaken.
Die input heb ik nodig om samen met mijn
collega’s keuzes te maken om de goede
dingen te doen en scherp te blijven op de
vraag: worden clienten beter van datgene
wat we doen.

Hartelijke
groeten,
Harry
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belangrijk”, zegt ze zelf.

Dan gaat de groep aan de slag. Iedereen
schrijft dingen op waarover ze hun
mening willen geven en zoeken daar
goede plaatjes bij. Het wordt een heel
lange poster.
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In het najaar organiseerde Syndion een congres
voor cliënten, ‘Laat van je horen!’ Ruim 40 cliënten
kwamen hier naartoe. Ze konden meedoen met
verschillende werkgroepen rondom het thema.
Harry Vogelaar, bestuurder van Syndion, opende het
congres. Hij zei: “Het is belangrijk om van je te laten
horen, bijvoorbeeld als je in een cliëntenraad zit.
Want de cliëntenraden zijn er om op te komen voor
de belangen van cliënten. Daar praten we vandaag
met elkaar over. Ik wens jullie veel plezier!” Dat lukte
gelukkig, het was een heel geslaagde dag.
Foto’s: Eline Beijen
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Op De Saak, dagbestedinglocatie van Syndion, zijn
ze een half jaar geleden gestart met samen sporten
op donderdag. Sanne van Driel, beweegcoach zorg,
in dienst van de gemeente Gorinchem, is iedere week
present om hierbij te ondersteunen. “Ik geniet er enorm
van”, vertelt begeleider Anja Mourik. “Ik was op zoek
naar zoiets, iets extra’s. Het brengt positieve energie in
de groep.”
Tekst en foto’s: Mirjam Rinzema

Rond het middaguur schuift iedereen aan de gezellige
houten tafels om samen te lunchen. Ook Sanne luncht
mee. Het is even een moment van rust, tussen het
werken in de ochtend en het sporten in de middag.
Sanne heeft bewegingswetenschappen gestudeerd
en werkt nu voor Gorinchem Beweegt. “Dit is door de
gemeente Gorinchem gestart, in samenwerking met
verschillende zorginstellingen, waaronder Syndion.
Als beweegcoach ondersteun ik zorginstellingen in
hun inzet om cliënten te laten sporten. Zoals hier,
bij De Saak, waar ik met cliënten en begeleiders op
donderdagmiddag ga sporten.” Anja: “Na verloop
van tijd zullen we het sporten zelf organiseren, maar
voorlopig komt Sanne nog mee. Ik wil dat het goed
geborgd is, dat het geen losse flodder is die ook
zomaar weer kan stoppen.” Tot nu toe is er altijd buiten
gesport, op een pleintje of sportveldje in de buurt. “Al
was het deze zomer soms wel erg warm”, zegt Anja.
“Maar daar hadden we iets op verzonnen, toch Bert?”
“Ja”, lacht die. “We gooiden over met natte sponzen,
dat was lekker koel.” “Iedereen gaat mee”, vertelt Anja.
“Ook als iemand niet mee kan of wil doen. Dan blijft het
een keertje bij kijken.”

BADMINTON EN BASKETBAL
Vandaag staan badminton en basketbal op het
programma. Patricia vertelt dat ze er best goed in is,
want ze heeft een paar jaar gebasketbald. “Ik gooide
de bal laatst achteruit, vier keer achter elkaar raak!”
Rianne vindt de sportactiviteiten meestal wel leuk. “Het
hangt er wel een beetje van af wat we gaan doen. Van
voetballen en frisbeeën houd ik niet zo.” En Vidal kijkt
altijd graag eerst een tijdje. Daarna doet hij dan wel
mee, want hij vindt het toch wel heel leuk. Nog een kop
koffie of thee, een stuk fruit van de fruitschaal en de
lunch zit er op. De groep vertrekt naar het terrein dat
voor vandaag gekozen is, omdat er twee basketbalpalen
staan. “Meestal moeten we eerst de spullen nog ophalen,
maar nu was Peter zo slim om dat op de terugweg
van onze klus vanmorgen al te doen. We kwamen er
toch langs”, zegt Bob, de andere begeleider vandaag.
Dat scheelt tijd; ze kunnen meteen van start. Iedereen
komt in beweging en moedigt elkaar aan, ondanks de
motregen. “Dat doe je goed Vidal”, “Dat was echt bijna
raak Rianne” en “Goeie bal Jari”,” “Mooi, Patricia, goed
geraakt” klinkt het over en weer. “Snap je nu waarom ik
hier zo blij van word?” vraagt Anja. “De hele groep is met
elkaar bezig, heerlijk buiten en lekker ontspannen. En ze
geven elkaar tips en complimenten. Geweldig!”

BIKKELS
Intussen is de miezer overgegaan in heuse regen. De
groep stoort zich er niet aan en gaat gewoon door. “Het
zijn nog bikkels ook, ze kunnen wel tegen een stootje”,
aldus beweegcoach Sanne. En hup, daar gaat alweer een
basketbal door het net. “Yesss!” klinkt het. De conclusie
van vandaag? Samen sporten, da’s gewoon hartstikke
leuk!

SAMENVATTING

rg.
Sanne van Driel is beweegcoach zo
komt ze naar De Saak.
Iedere week op donderdagmiddag
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De Saak.
Anja van Mourik is begeleider bij
t leuk.”
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Het cliëntportaal waar mensen
over praten. Wat is dat toch?
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Een ingang
voor de cliënt??

Toch maar eens
even opzoeken!

Begeleidster Saskia helpt Tom. Ze vertelt dat
het portaal een ingang is naar het zorgdossier.

Vroeger stond
dat in een map.

Tom leert alles over het
‘cliëntportaal’ en ‘zorgdossier’

Tegenwoordig staat
dat in de computer!

Zorgdossier?

Dat is een verzameling
informatie over de cliënt.

Bijvoorbeeld rapportages, gegevens over je netwerk
en je ondersteuningsplan met daarin je doelen.

Netwerk? Doelen? Zoals bij voetbal?
in mijn ondersteuningsplan??

Een voetballer
wil de bal
in het doel
krijgen.

Tekeningen: www.arjanvanderlinden.nl

Je netwerk zijn de mensen om je heen.
Zoals je familie.

En...alle moeilijke woorden
beter gaan begrijpen!

Wat wij willen bereiken met jouw
ondersteuning noemen we ook doelen.

Ik heb al een doel!
Ik wil het cliëntportaal leren gebruiken.

Ok, dat gaan we dan gelijk
opschrijven bij jouw doelen!

En MIJN doel is om minder
moeilijke woorden te gebruiken!
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Tekst: Helmine Hello / foto: Jan Volwerk

“Dat mijn website zo populair is, is voor mij niet meer dan een mooie bijkomstigheid. Plezier in wat ik
hiervoor doe vind ik veel belangrijker.” Nick de Heus (24) vertelt in Arbeidstrainingscentrum (ATC) in
Sleeuwijk enthousiast over zijn passie voor voetbal en zijn zelfgebouwde website, waarop hij uitslagen
van voetbalwedstrijden bijhoudt.
Op zijn website staat: ‘Het is begonnen toen ik ongeveer 10 jaar was. Omdat ik zelf niet kon voetballen en dit
niet kon accepteren, zocht ik een manier om toch op een
zo goed mogelijke manier mee te draaien in de voetbalwereld.’
Wat vind je leuk aan voetbal? Ging je als kind al met
anderen mee naar wedstrijden?
“Ik ging vroeger met mijn opa naar het voetbal, hij
was heel lang trainer. Het voetbal is mij met de paplepel ingegoten! Nu ga ik zelfstandig met een taxi naar
de wedstrijden. Het is niet alleen het voetbal dat leuk
is, maar het zijn ook de sociale contacten. Als je met
mensen over voetbal praat, dan leer je elkaar vanzelf
kennen. Na een wedstrijd ga ik altijd nog even naar de
perskamer. Daar zijn altijd veel mensen, dat zijn
bijvoorbeeld sponsoren en de trainers.”
Kun je iets vertellen over jouw website en hoe dit
gegroeid is?
“Ik begon met het vastleggen van voetbaluitslagen in
de computer. Al snel ging ik tijdens wedstrijden ook fotograferen. Dat ging niet gelijk perfect. Hoe maak je een
goede foto en wat wil je op de foto laten zien? Enkele
jaren later wist ik dat ik hiermee verder wilde gaan. Ik
maakte een account aan op Facebook en Twitter. Binnen een paar weken schóót het aantal volgers omhoog!
Tegelijk bleef ik nadenken: Wat wil ik met mijn website?
Wil ik het professioneel aanpakken of meer vrijblijvend?
Er gaat veel tijd in zitten als je het goed wilt doen.”
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Wat heeft ATC Sleeuwijk voor jou betekend?
Ik ben nu zo’n drie jaar op het ATC. Vier dagen per
week werk ik hier aan mijn website. En ook nog thuis,
niet te vergeten. Ik ben hier begonnen in een
eenvoudig computerprogramma met fotobewerking.
Op een gegeven moment zei ik tegen Karin, begeleider: ‘Ik wil verder in een grafisch programma om mijn
website professioneel te presenteren aan tienduizenden
bezoekers per maand.’ Met toestemming van Syndion is dat programma toen aangeschaft. Een collega
heeft laten zien hoe het werkt. Dit is ook waar het ATC
voor staat: om via deze trajecten door te stromen naar
vrijwilligerswerk of een betaalde baan. Het is wat dat
betreft een fantastisch project!”
Je besteedt heel veel tijd aan dit project. Kun je misschien hiervan echt je beroep maken?
‘Ik ben aan het kijken naar de mogelijkheden voor ZZPer, maar dat project staat nog in de kinderschoenen.
Op je website schrijf je: ‘Wij, als mensen met een
beperking, lopen vaak tegen belemmeringen en
barrières aan in de maatschappij én op de arbeidsmarkt.’ Kun je daar voorbeelden van geven?
“Als je in je rolstoel op pad gaat, loop je tegen schandalig veel dingen aan. Echt onvoorstelbaar. Vorige week
was ik in Zeeland bij een wedstrijd. Daar kon ik niet fatsoenlijk naar de wc. Op zo’n moment kan ik des duivels
zijn. Waar ik me ook over verbaas: Voetbal is natuurlijk
sowieso een razend populaire sport, maar er zijn weinig

Nick beheert
populaire website
met voetbaluitslagen

tot geen mensen in een rolstoel, die komen kijken.
Zorgwekkend is misschien een raar woord, maar ik
verbaas me daar wel eens over.”
Wat wil je verder nog vertellen aan de lezers van
SynVol?
“Ik ga mezelf niet groter maken dan ik ben. Ik heb
een beperking en ik kan niet alles doen wat ik graag
zou willen. Ik ben in het ATC wel gegroeid qua denkwijze: Wat wil ik en hoe wil ik dat bereiken? Ik wil
een groot compliment naar het ATC maken, dat
voor mij een belangrijke rol speelt in het
leertraject naar de maatschappij toe!”
De website van Nick:
www.voetbaluitslagen-nickdeheus.nl
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NIEUWS
SPRONGETJE
VAN GELUK!
Begeleidster Marlotte werkt bij kinderdagcentrum Jolie
van Syndion in Culemborg. Onlangs vierde dit KDC haar
tienjarig bestaan. Voor Marlotte was dit de aanleiding
om haar persoonlijke ervaringen op papier te zetten:
“Bij het 10-jarig bestaan van Jolie realiseer ik me hoe
blij ik ben dat ik hier werk! Ik zou op dit moment niet
weten wat ik liever zou doen. Elke dag is een feestje!
De kinderen geven mij energie en een goede reden
om elke dag vrolijk naar het werk te gaan. Natuurlijk is
het niet altijd ‘makkelijk’ om te ontdekken welke zorg
en begeleiding ieder kind nodig heeft. Soms is het een
ontdekkingstocht en gebruik je alle kennis die je hebt.

Maar het is zo mooi om te zien dat een kind zich
ontwikkelt, zich veilig voelt, kleine stapjes maakt, ook
door jouw aanbod en begeleiding. Dan maak ik een
sprongetje van geluk. Een ander ziet misschien een
jongetje met Syndroom van Down, ik zie een jongetje dat
net zijn eerste woordjes leert. Een ander ziet misschien
een meisje dat nog niet zelf kan lopen, ik zie een meisje
dat leergierig is en met wie je grapjes kan maken! Als ik
aan mensen vertel wat voor werk ik doe, hoor ik vaak:
‘Dat is dankbaar werk’. Maar weet je? Ik ben dankbaar
dat ik dit werk mag doen. En dat doe ik niet alleen, dat
doe ik samen met mijn top-collega’s Lida, Joanne en
Maartje!”

FEEST: 10 JAAR
DE LIJNBAAN IN

NIEUWE WOONLOCATIE
HAARSTRAAT GEOPEND
DOOR DE BURGEMEESTER

BENEDEN-LEEUWEN

In de zomer verhuisden de bewoners
van de Vismarkt en de Nicolaas
Beetshof in Gorinchem naar hun
nieuwe appartementen aan de
Haarstraat. In het drie verdiepingen
tellende gebouw, voorheen het
postkantoor van Gorinchem, zijn
27 appartementen gerealiseerd voor mensen met een lichamelijke
beperking en/of Niet-aangeboren Hersenletsel. Nadat iedereen
een beetje gewend was, werd begin oktober de woonlocatie onder
grote belangstelling officieel geopend door de burgemeester
van Gorinchem, mevrouw Reinie Melissant-Briene. Zij wenste alle
bewoners toe dat ze zich snel thuis zouden voelen.

Bewoners en begeleiders genoten van
een fantastisch feestje bij het tienjarig
bestaan van woonlocatie De Lijnbaan
in Beneden Leeuwen. Bewoner Jeroen
opende het feest. Aansluitend vertelden
Harry Vogelaar, bestuurder van
Syndion, en Lya Jongeling, clustermanager, over de verleden en tegenwoordige
tijd. ‘Pret-kok’ Leo deed een paar leuke
acts, zoals de rolstoelrace, die gewonnen werd door oud-bewoner René. Het
was gezellig, met muziek en hapjes en
drankjes. Op naar de volgende tien jaar!
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SYN IN PLASTIC

Syndion heeft een projectgroep Syndion Groen en Duurzaam. Met
allerlei initiatieven houden de projectmedewerkers duurzaamheid
op de agenda van de organisatie en de locaties. Wat kunnen we
bij Syndion doen op het gebied van duurzaamheid? Wat moet dit
opleveren en wat mag het kosten? Er wordt gestudeerd op plannen, die niet altijd
meteen van de grond kunnen komen. Maar in 2019 starten twee dagbestedinglocaties met Syn in Plastic. Plastic
is een product dat vooral voor problemen lijkt te zorgen. Bij Syndion maken we van een probleem een oplossing
en starten het ACL in Leerdam en GoedPunt in Gorinchem met een innovatief stuk dagbesteding. Cliënten gaan
het plastic sorteren, schoonmaken en met behulp van een shredder tot kleine stukjes maken. Van die kleine
stukjes wordt met eenvoudige machines weer een ander plastic product gemaakt. Later in het jaar zullen de
producten te koop zijn in de winkel van GoedPunt.

NIEUW JAAR,

NIEUWE
PLANNEN?
2018 is bijna voorbij. Heb jij plannen voor het
nieuwe jaar? Mogen wij als Syndion een suggestie
doen? Wij zoeken namelijk nieuwe gastgezinnen,
logeergezinnen en gezinshuizen! Geregeld
kloppen ouders van een kind met een beperking
bij ons aan. Ze zoeken naar ondersteuning, voor
korte of langere tijd. Een gastgezin bijvoorbeeld,
waar hun kind een middag in de week terecht
kan. Of een logeergezin, waar hij of zij een keer
per maand een weekend kan logeren. En soms
lukt het om wat voor reden dan ook (tijdelijk)
niet meer om een kind in het eigen gezin te
laten wonen, maar willen ouders wel graag dat
hun kind op een vertrouwde plek in een gezin
kan opgroeien. Voor deze kinderen (en hun
ouders) is Syndion op zoek naar gastgezinnen,
logeergezinnen en gezinshuizen. In januari is
hierover een informatieavond.
Informatie hierover staat binnenkort op
www.syndion.nl. Wil je hier graag meer over
weten? Meld je dan snel aan!

ZOMER

ACTIVITEITEN
BIJ SYNDION
Deze warme zomer organiseerde Syndion iets bijzonders!
Bij Syndion werken vooral begeleiders, die de zorg voor de
cliënten op zich nemen. Maar daarnaast zijn er – bijvoorbeeld
- ook medewerkers nodig die ervoor zorgen dat de computers
het doen, dat er folders worden gemaakt, dat er vacatures
worden ingevuld en dat er leiding gegeven wordt aan de
organisatie. Tijdens de Zomeractiviteiten konden ook deze
medewerkers eens kennis maken met de zorg. Locaties
bedachten leuke activiteiten, waarvoor de medewerkers
van de ondersteunende diensten zich konden inschrijven:
wandelen met de cliënten van woonlocatie De Zes Molens
in Hoornaar, een ijsje gaan eten met de bewoners van de
Meerkant in Meerkerk,
op stap met de
kinderen van het KDC
Schuttersplein en zo
nog veel meer. Het
initiatief werd goed
opgepakt en over
en weer genoten
de collega’s van de
Zomeractiviteiten!
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De donkere dagen voor kerst: zo wordt deze tijd van het jaar wel genoemd. De dagen zijn
kort, de zon komt laat op en gaat vroeg weer onder. Wat is er fijner dan om het met deze
dagen gezellig te maken in je huis. Met lichtjes, kaarsen, kerstversiering. En natuurlijk…
lekkere dingen te eten! Kom eens shoppen bij Syndion om juist te genieten van die donkere
dagen!
Foto’s: Jaccolien Wallaard en Eline Beijen

Hmmm… het kerstassortiment is alweer in de
maak. Wat maken de bakkers van Syn in Zoet
allemaal deze dagen?

Kerstmarsepein koekjes
Eigenlijk zien ze er te leuk uit
om op te eten…
Doosje met verschillende
figuurtjes € 3,75

Kleurige en vrolijk versierde
kerstmuffins
Heerlijk bij de warme chocolademelk.
Toefje slagroom er op?
€ 1,30 per stuk (klein formaat);
€ 1,55 per stuk (groot formaat)

Knapperige kransjes met amandeltjes
en suiker
Om op te eten, of met een mooi rood
lintje in je boom te hangen.
Doosje € 3,85

Waar te koop? Kijk
op pagina 2
voor adressen en
openingstijden.
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Oh denneboom… Wat hang jij er dit jaar in?
Doe het eens een beetje anders, bijvoorbeeld:

Irene van Krieken is 27 jaar. Ze werkt al 8 jaar bij
Bakkerij Syn in Zoet en ze vertelt dat ze het leuk
werk vindt.
Wat doe je allemaal bij de Bakkerij?
“Ik maak heel veel verschillende dingen: koekjes, petitfours, soesjes, appelkoeken en nog veel meer. Soms sta
ik in de winkel. En ik maak bestellingen klaar, dat kan ik
goed.”
Bedenk je zelf wat je gaat maken die dag?
“We hebben een takenbord. Daar staat op wat iedereen
die dag gaat doen. Wat we doen, hangt af van welke
bestellingen er zijn. Vandaag ben ik bezig geweest met
speciale Sinterklaas-petit-fours. Die versier ik met een
mijter, een staf, een pietje of een wortel.”

Kerstversiering van gerecycled materiaal
Gemaakt door creatievelingen bij Pand18.
Setje van vier (kerstboom, ster, kerstbal,
klokje) € 2,95

Hout leeft, hout geeft sfeer en warmte.
Houd jij ook van hout?

Bij onze Houtnijverij maken ze deze
sfeermakers en nog véél meer! Kom gerust
eens een kijkje nemen! De producten zijn
te koop bij diverse Syndion-winkels (voor
adressen en openingstijden zie pagina 2).

Als je bij een bakkerij werkt, eet je zeker de hele dag
lekkere dingen?
“Nee hoor, dat doe ik niet. We hebben wel altijd een
koekje bij de thee of koffie en soms snoepen we wel eens
wat. Maar ik moet wel op mijn lijn letten, dus ik neem niet
te veel. Als we iets nieuws maken proeven we of het wel
lekker is. Maar als ik al iets lekkers heb gehad, neem ik
het niet.”
Vind je Syn in Zoet een leuke werkplek?
“Ik vind het altijd wel leuk om hier
naartoe te komen. We hebben het
meestal gezellig met elkaar. We
maken vaak grapjes, ook met de
begeleiding. Natuurlijk is er ook
wel eens iets, maar dat hoort er
bij. Weet je wat leuk is? Als ik
mee mag om op een markt
onze koekjes te verkopen.
Ik ben wel eens bij een
kerstmarkt geweest, dat
was gezellig.”

f Irene: “Ik ben
een goede
bakker, daar
ben ik best
trots op!”
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Robin Kok, vrijwilliger bij Syndion:
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Tekst: Mirjam Rinzema / Foto: Eline Beijen

Robin Kok is 33 jaar. Hij heeft wel wat hobbels in zijn leven moeten nemen. Nu
geniet hij van zijn vrijwilligerswerk bij Syndion. Hij werkt op woensdagmiddag op de
buitenschoolse opvang (BSO) op het Schuttersplein in Gorinchem. En om de zaterdag
helpt hij bij de Zaterdagopvang in Leerdam. “Kinderen maken me vrolijk.”

‘LEUK ALS ROBIN MET ME SPEELT’
Robin kwam bij Syndion terecht dankzij zijn jobcoach
bij Yulius. “Ik heb zelf autisme, dat heeft best invloed
gehad op mijn leven. Ik kreeg op mijn Pabo-opleiding
niet de begeleiding en ondersteuning die ik nodig had.
Daardoor redde ik het niet en ben ik na een jaar gestopt
met school. Het heeft tijd gekost om er achter te komen
wat ik dan wel kon en wilde doen. Daar heeft Yulius me
bij geholpen.” Robin startte met zijn vrijwilligerswerk op
de BSO, waar ik hem vandaag ook spreek. Het is overduidelijk dat niet alleen hij het naar zijn zin heeft, ook de
kinderen zijn enthousiast. Kyano, die lekker aan tafel zit
te spelen, zegt spontaan: “Ik vind het leuk hier, vooral als
Robin met me gaat spelen.” Voor Robin is het nog steeds
bijzonder dat hij het zo naar zijn zin heeft. “Eigenlijk kan
ik niet zo erg goed tegen drukte”, vertelt hij. “Maar op
één of andere manier kan ik juist heel goed omgaan met
de drukte die kinderen met zich meebrengen.”

BAND OPBOUWEN
“Ik vond het zo leuk om te doen, dat ik deze zomer ook
op de vakantieopvang van Syndion vrijwilligerswerk ben
gaan doen. Daar heb ik heel wat kinderen leren kennen,
die ik nu ook weer tegenkom bij Synza, de zaterdag-
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opvang in Leerdam. Het is leuk om een band op te bouwen met de kinderen. Ik geniet ervan als ik merk dat zij
een leuke vakantie hebben, daar zet ik me voor in! Ik heb
er geen moeite mee dat deze kinderen een beperking
hebben. Mijn standpunt is: Iedereen is anders, en beperking of niet: het zijn gewoon kinderen.”
Tussen het interview door verstopt Robin even een poppetje in de speelgoedboom die op tafel staat. “Niet kijken
hoor Kyano”, zegt hij. “Ja, klaar!” Kyano heeft niet veel
tijd nodig. Triomfantelijk tovert hij het poppetje achter
een deurtje vandaan. “Zo, dat heb je snel gedaan”, lacht
Robin.

EEN VOLGENDE STAP
Nu het vrijwilligerswerk zó goed gaat, zou Robin best
een stapje vooruit willen. “Een opleiding, bijvoorbeeld.”
Maar met een wajong-uitkering is het allemaal niet zo
eenvoudig. “Er zijn allerlei regels en instanties als het
UWV, die het behoorlijk lastig maken. Mijn begeleider
helpt me wel, maar nu is het nog niet duidelijk.” Voorlopig kan hij gelukkig nog genieten van de kinderen. “Altijd
als ik kom, zijn ze blij om me te zien. Dat voelt zo goed,
daar doe ik het voor.”
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TIPS!
BOEK OVER
VERHUIZEN
Verhuizen… dat is een heel gedoe. Het begint met nadenken en een
heleboel beslissingen nemen. Bijvoorbeeld over kleuren, meubels, gordijnen
en vloerbedekking. Het moet wel een beetje gezellig worden! Maar ook
over verzekeringen, adreswijzigingen en een tv-aansluiting. Er moet altijd
veel geregeld worden vóór een verhuizing. In het boekje ‘Ik ga verhuizen’
staat alles over verhuizen op een rijtje. Het boek is een uitgave van
Uitgeverij Eenvoudig Communiceren.
Het boek kost € 15,- , te bestellen via de website van de uitgeverij
(www.eenvoudigcommuniceren.nl), maar ook via de boekhandel.

WEBSITE VOL TIPS

GRATIS ONLINE
CURSUS PER SALDO
OVER PGB
Per Saldo (belangenvereniging voor mensen met
een persoonsgebonden budget) heeft twee gratis
online cursussen over het Persoonsgebonden
Budget (PgB). De cursussen geven uitleg over wat
een PgB is en hoe het PgB werkt bij de verschillende wetten (Wet maatschappelijke ondersteuning,
Zorgverzekeringswet, Jeugdwet en Wet Langdurige
Zorg). De cursussen zijn in begrijpelijke taal.
Zie: www.persaldo-onlinecursus.nl
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www.verminderbeperking.nl is een onafhankelijke
website vol tips, gericht op mensen met een lichamelijke beperking én hulpgevers (zoals mantelzorgers,
vrijwilligers, artsen en verpleegkundigen). Je vindt er
onder andere praktische tips, bijvoorbeeld over hoe je
jezelf zonder hulp makkelijker kunt aankleden, vragen
en antwoorden van andere mensen met een lichamelijke
beperking, suggesties voor boeken en andere websites
met informatie. Je kunt op de website ook je eigen tips
aanleveren, waar iemand anders misschien weer iets
aan kan hebben.

FOLDER OVER
DE WET ZORG
EN DWANG
De Wet zorg en dwang gaat in op 1 januari 2020.
Deze wet regelt onvrijwillige zorg voor mensen met
een verstandelijke beperking en / of dementie. Als
je zorg nodig hebt, dan heb je gewoon recht op
vrijheid. Soms moet jouw vrijheid misschien
(tijdelijk) worden beperkt
voor jouw eigen veiligheid of de veiligheid van
anderen.

OM LEREN GAAN
MET GELD
Niet iedereen vindt het zelf regelen van geldzaken
gemakkelijk. Er is een website waar veel uitleg te
vinden is over geld. Hoe ga je om met geld?

In de Wet Zorg en
Dwang staat wanneer
jouw vrijheid beperkt
mag worden. Er is
hierover een folder, in
duidelijke taal, over wat
er in de Wet zorg en
dwang staat.

Op welke manier kun je je administratie bijhouden?
Op www.snapjegeld.nl kan ook geoefend worden
met verschillende geldzaken. Onderwerpen die aan
bod komen zijn bijvoorbeeld:
• Geld en rekenen
• Lenen en uitlenen
• Administratie bijhouden
• Goedkoper leven
Als lezen lastig is, kan de tekst ook worden
voorgelezen.

De folder is te vinden
op de website
www.ikdoemee.nl

Op de website staat geen informatie over elektronisch bankieren. Die is te vinden op de website van
Steffi: www.eenvoudigbankieren.nl

ALS JE KIND 18 WORDT…
Voor de Nederlandse wet zijn kinderen die 18 zijn
geworden volwassen. Dat betekent dat er veel
verandert: 18-jarigen hebben stemrecht, beheren hun
eigen geld, hebben een eigen zorgverzekering nodig en
nog veel meer. Ook voor ouders met een 18-jarig kind
met een verstandelijke beperking verandert er veel.
Waar krijg je dan allemaal mee te maken, wat moet
er geregeld worden? Sien is een belangenvereniging
die opkomt voor de belangen van mensen met een

verstandelijke beperking en hun ouders en verzorgers.
Voor haar leden en voor andere belangstellende
ouders, verwanten en professionals houdt Sien een
themabijeenkomst over dit onderwerp. De bijeenkomst
vindt plaats op 30 januari 2019 in Leiden.

Voor je bijeenkomst moet je je aanmelden:
www.sien.nl/aanmelden-bijeenkomst.html
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Als ik…
Als ik op de toren sta
zou ik heel ver kunnen kijken
Als ik heel ver zou kunnen kijken
zou ik denken: wat een mooi uitzicht
Als ik zou denken: wat een mooi uitzicht
zou ik de hele dag blijven staan

Dit gedicht komt uit de bundel
‘Als ik op de toren sta’. De
toren van de Grote Kerk in
Gorinchem bestond in 2017
500 jaar. De kunstenaars van
OutsiderArt Syndion pakten het
onderwerp zo enthousiast op,
dat er een hele collectie torens
en schilderijen ontstond. Daarna
werden er ook nog gedichten
bij de kunstwerken gemaakt,
gebundeld in dit boekje.

Als ik de hele dag zou blijven staan
zou het gaan regenen
Als het zou gaan regenen
zou ik nat zijn
Als ik nat zou zijn
zou ik weer van de toren af gaan.
Melanie de Jong

De bundel is voor € 6,- te
koop bij OutsiderArt Syndion,
Kortendijk 71-75 in Gorinchem
en bij Boekhandel Cursief,
Kruisstraat 4 in Gorinchem.

