SynVol
NUMMER 8 • DECEMBER 2019

Blad van Syndion

Interview met Avres

“Eerst de beste
werkplek voor onze
klanten, de rest is van
later zorg”

Maarten van Es over
fietsen naar de top
van de Mont Ventoux

Robert maakte van zijn passie zijn beroep

“Je kunt het aan mijn
gezicht zien als het een
week niet heeft gewaaid”

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
blad wordt gestuurd naar vrijwilligers,
medewerkers, cliënten en relaties van
Syndion.
Redactieadres:
	SynVol
Postbus 3012
4200 EA Gorinchem

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
@werkenbijsyndion
@syndion_ondersteuning

marketing@syndion.nl
In samenwerking met:
De Campagnie Reclame, Sonja Bron
Fotografie, Christine’s Moments, Mirjam de
Swart, Helmine Hello, Jaccolien Wallaard
en Wall-art Photography.
Druk:
Grootsgedrukt, Goudriaan
Gedrukt op FSC-papier.

VERKOOPINFORMATIE (PAG. 20 EN 21)
Op de voorkant:
Robert van ‘t Geloof
maakte van zijn passie
zijn beroep en is
molenaar
Foto: Christine’s
Moments

2 SynVol

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.
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Eerst de beste werkplek
voor onze klanten,

de rest is van later zorg
Interview met Saar Spanjaard (directeur Avres) en Marc van Riel
(jobcoach bij Avres) door Jaccolien Wallaard (Syndion)

“Het gaat niet om Avres. En ook niet om Syndion. Waar het
wel om gaat, is dat we een optimale werkplek met de beste
begeleiding voor onze klanten vinden. Vanuit die gedachte
werken we samen. Eerst de inhoud organiseren en daarna
bekijken hoe we de financiën kunnen regelen”, aldus Saar
Spanjaard, directeur van Avres.

FLINKE OVERLAP IN
ONDERSTEUNINGSVRAGEN

INDICATIES GERUISLOOS REGELEN EN
FOCUS OP DE KLANT

Avres biedt ondersteuning aan
mensen met een achterstand op de
arbeidsmarkt, om betaald werk bereikbaar te maken. Dat gebeurt door
werkplekaanpassingen te regelen
bij lokale ondernemers en klanten te
begeleiden in hun werk.
Bij Syndion kunnen mensen met een
beperking vanuit arbeidsmatige
dagbesteding soms doorgroeien
naar regulier werk. Diagnostiek
en competentietraining vanuit het
nieuwe Test- en trainingscentrum van
Syndion, maken maatwerk in persoonlijke begeleiding mogelijk. Klanten van Avres kunnen ook gebruik
maken van dit Test- en trainingscentrum om hun ontwikkelmogelijkheden in kaart te brengen. Dat er
tussen beide organisaties een overlap
aan zorg-/ondersteuningsvragen
vragen ligt, zal niemand ontgaan.

Saar: “Toen ik bij Avres startte in
2015, was Harry Vogelaar een van de
eerste personen waarmee ik kennis
maakte. We spraken dezelfde taal en
erkenden dat mensgerichte begeleiding in de gehandicaptenzorg
een wezenlijk onderdeel is van de
dienstverlening. Sommige mensen
die wij ondersteunen zijn gebaat bij
meer begeleiding dan vanuit Avres
geboden kan worden.”
Marc deelt zijn ervaringen vanuit
zijn functie als jobcoach bij Avres:
“We hebben de samenwerking met
Syndion verkend met een pilot.
Inmiddels is Syndion geïntegreerd in
onze aanpak en nu werk ik regelmatig samen met een gedragsdeskundige van Syndion. Twintig klanten
worden nu door beide organisaties
begeleid. Dat houdt bijvoorbeeld in
dat sommige klanten van Avres een
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gedeelte van hun werktijd werken
op werklocaties van Syndion.
De belangrijkste les die we leerden
in de pilot, is dat onze klanten echt
maatwerk nodig hebben. Soms
werkt bijvoorbeeld veel variatie in
werkzaamheden goed, maar het
kan ook juist averechts werken. Op
werklocaties van Syndion is meer
ruimte voor persoonlijke begeleiding
en kunnen werkzaamheden nauwer
afgestemd worden op de mogelijkheden van de klant. Die afwisseling
tussen werken bij Avres en bij Syndion, wordt als heel positief bestempeld door onze klanten. Ondertussen
halen we ‘het gedoe’ rondom het
verkrijgen van de juiste indicaties
naar de achterkant; dat regelen we
zo geruisloos mogelijk. Zodoende
krijgt de klant alle focus! Ze groeien
en ervaren dat de kwaliteit van hun
leven echt verhoogt.”

IDEAALBEELD
VOOR DE REGIO
Saar: “In mijn ideaalbeeld
voor deze regio bestaat
er een infrastructuur
van allerlei soorten
werkzaamheden binnen
verschillende bedrijfstakken en locaties. Als deze
infrastructuur lump sum
gefinancierd wordt, dan
maakt het niet meer uit
of mensen die er graag
werken een indicatie
hebben. Dat vraagt van
alle partijen dat we afstappen van ‘eigen bezit’
en overstappen naar gezamenlijk gebruik. Iedereen moet doen waar hij
of zij verstand van heeft;
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organisaties als Avres en Syndion
zouden pure invulling moeten geven
aan de ondersteuning. Wij zouden
dan de werkplekaanpassingen regelen met de werkinhoudelijke begeleiding en jobcoaches, en Syndion
zou zorgdragen voor de persoonlijke
begeleiding.
Deze regio kent een bruisend ondernemersaanbod, maar ook een
krappe arbeidsmarkt. Ondernemers
hebben de extra handen uit ons
grote arbeidspotentieel hard nodig.
Onze mensen blijven betrekken in
het arbeidsproces, levert winst op
voor iedereen. Medewerkers die
collegae hebben met een beperking
ervaren echt meer werkvreugde en
een verbetering van de werksfeer!”
“Ja, hier droom ik echt van. En deze
mening en visie deel ik op veel plekken,” voegt Saar met een bevestigende glimlach toe.

SAMENVATTING

Corrie werkt al 35 jaar bij Avres, toen
zij in 2017 kennismaakte met Syndion. Ze kon door fysieke klachten
het werk bij Avres niet goed meer
bijbenen. Corrie werd een van de
eerste Avres medewerkers, die bij
de werkprojecten van Syndion aan
de slag ging. Ze werkt twee ochtenden bij Avres en twee ochtenden bij
Syndions GoedPunt. Bij GoedPunt
zit ze op de afdeling waar zij en haar
collega’s met de hand 3D-kaarten,
vlaggen en slingers maken.
“Ik vond het meteen leuk!”, vertelt
Corrie. “In mijn vrije tijd maak ik
ook graag kaarten, en bij GoedPunt
maak ik zo van mijn hobby mijn
werk. Zo lang het gaat wil ik dit blijven doen. Ik ben hier gezellig onder
de mensen en ik ben lekker bezig.”

Syndion werkt samen met Avres.
We hadden een interview met Saar en Marc van Avres.
Saar is directeur bij Avres, Marc is daar jobcoach.
Ze vertellen samen over de samenwerking met Syndion.
Avres helpt mensen die moeite hebben met hun werk.
De jobcoaches begeleiden mensen als het moeilijk gaat.
Bijvoorbeeld omdat ze teveel stress hebben of omdat
het werk te moeilijk is.
Soms zoeken ze samen een andere baan.
Af en toe gaan deze mensen naar dagbestedingslocaties
van Syndion toe.
Daar is meer tijd en aandacht om aan doelen te werken.
Sommige cliënten van Syndion kunnen ook bij Avres werken.
Dat zijn cliënten die door kunnen groeien naar regulier werk.
Syndion en Avres helpen elkaar dus.
Zo zijn er nog meer mogelijkheden voor de cliënten.
En betere oplossingen!

???

DE VRAAG
AAN

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.

HARRY

‘Waarom zitten
begeleiders tegenwoordig
soms vaker achter de
computer en is dat nu
echt nodig?’

Harry Vogelaar, bestuurder van Syndion:
Dag Ron,
Jouw vraag kan niet actueler. Dit jaar is een onderzoek
verschenen naar de ‘bureaucratie’ en administratie in
de langdurige zorg. Daar gaat jouw vraag over. Met
bureaucratie bedoelen we alle tijd die niet rechtstreeks
aan zorg besteed wordt. Er zijn veel zaken die moeten
worden bijgehouden en geregeld. En dat doen we
tegenwoordig bijna allemaal op de computer.
Nu moeten we wel een verschil maken als het gaat om
wat er wordt bijgehouden. De verantwoording van
zorgkosten is belangrijk. Maar nog veel belangrijker
is alles wat wordt bijgehouden over de zorg en
begeleiding zelf.
Om met dat eerste te beginnen; zorg wordt betaald
vanuit een indicatie. We moeten bijhouden wat we
voor clienten doen. Dat betekent dat zorggeld dat
beschikbaar wordt gesteld gekoppeld wordt aan de
doelen die je met de zorg en begeleiding moet halen.
Daarover moet je open verantwoording afleggen
en dat gebeurt via de computer. Wat soms ook als
‘administratie’ wordt gezien, is het bijhouden van zaken
als brandbeveiliging of het maken van roosters voor de
teams of het melden van een fout, zodat we daarvan
kunnen leren. En wat dacht je van het opstellen van een
nieuwe menulijst voor het eten? Computerwerk!
Ook het ondersteuningsplan maken en bijhouden doen
we tegenwoordig digitaal, in het Elektronisch Cliënt
Dossier. Hierin staat alles wat met de inhoud van de

Ron woont aan de
Haarstraat en heeft t.
dagbesteding bij GoedPun

zorg te maken heeft. Begeleiders rapporteren naar hun
collega’s hoe het met een cliënt gaat en wat belangrijk is
om te weten voor de dagelijkse begeleiding. Ook zaken
als medicatie staan hierin. Syndion heeft nu ook een
cliëntportaal, zodat cliënten en hun verwanten die daar
toestemming voor gegeven hebben, het dossier via de
computer (thuis) kunnen lezen en volgen.
Ik noemde je vraag actueel, want dit najaar is een
landelijk onderzoek naar bureaucratie en administratie
in de langdurige zorg bekend gemaakt. Gelukkig scoort
de gehandicaptenzorg van alle zorg in de langdurige
zorg het laagste percentage! Ook bij Syndion proberen
we administratie die niet rechtstreeks met de zorg te
maken heeft terug te dringen. Hiervoor houden we
‘schrapsessies’ waarbij we de vraag stellen: voor wie
houden we nu wat bij? En wat gebeurt er als we ermee
stoppen? Soms is daar lef voor nodig!
Maar ook kijken we of het bijhouden van de zorg minder
kan. We gaan bijvoorbeeld het ECD vereenvoudigen en
–waar het kan- met een beknopter ondersteuningsplan
werken. We moeten met elkaar goed opletten of we
geen dingen doen die niet strikt nodig zijn.
Met dit antwoord laat ik je ook zien dat
als begeleiders achter de computer
zitten, ze vaak heel erg hard bezig zijn
met de zorg en begeleiding. Juist
om passende zorg en begeleiding te
bieden!

Hartelijke
groeten,
Harry
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FOTO

VERHAAL

EEN
MAATJE
VAN GOUD!

STARTKLAAR
Anthonie zit startklaar iedere
dag,
maandagmiddag en donderdagmid
gs!
lan
y
Tin
atje
ma
want dan komt zijn

KOFFIE
Eerst een kopje koffie zetten. En dan
bespreken ze wat ze vanmiddag gaan
doen samen.
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Anthonie van de Bulk woont op de
Volgerlanden in Hendrik-Ido-Ambacht.
Tiny is heel lang Anthonie’s vaste
maatje. Vroeger waren ze zelfs collega’s:
Anthonie werkte toen als leerkracht,
en Tiny als conciërge op dezelfde
basisschool.
Foto’s van Sonja Bron

KOM BINNEN
Enthousiast laat Anthonie Tiny bin
nen
in zijn appartement.

MUZIEKJE ERBIJ
een muIn plaats van een koekje doen ze
eger als DJ
ziekje erbij. Anthonie werkte vro
luistert
en heeft zijn eigen platenspeler. Hij
s.
DJ’
graag naar muziek van bekende

KLEURRIJK
Anthonie kleurt
ook graag, en la
at dan Tiny
zijn werk bewon
deren.

POTJE KAARTEN
om te plagen,
Tiny is veel te leuk doen zij graag!
sten
maar een potje pe

EEN FRISSE NE
Het klaart op buite US HALEN
n; w
De duofiets halen e gaan er op uit!
we tevoorschijn.

OP DE DUOFIETS
poort open zodat
Anthonie houdt de
iten kan rijden.
Tiny de fiets naar bu

We gaan lekk TOT LATER!
er even uit
Leuk dat jullie waaien nog samen.
meekeken!
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Van je passie je beroep maken. Iets waar veel mensen
van dromen, maar wat lang niet voor iedereen
haalbaar is. Zeker als je een beperking of een
ontwikkelingsstoornis hebt. Toch lukt het Robert van
‘t Geloof uit Hendrik Ido Ambacht wel. Ondanks dat hij
Asperger en PDD-NOS heeft is hij molenaar van drie
verschillende molens in het land. ,,Als kind was ik al
gefascineerd door draaiende dingen. Dan zat ik voor
de wasmachine door het venster te staren.”
Tekst door Mirjam de Swart, foto’s van Christine’s Moments

Zes, soms zelfs zeven, keer per week reist Robert met
de trein naar Zeeland om te draaien op de molens
in Wissenkerke en Serooskerke. Vanuit Hendrik Ido
Ambacht een rit van zo’n anderhalf uur. ,,Wat ver is, is
het leukste”, lacht Robert als hem gevraagd wordt of hij
niet wat dichterbij naar een molen had kunnen zoeken.
,,En ik vind de treinrit heerlijk. Ik kan rustig wakker
worden. De verbinding is prima. Mij hoor je niet klagen.”
Klagen is sowieso iets dat Robert zelden doet. Hoewel,
als het niet waait kan hij daar wel flink van balen.
Lachend: ,,Volgens bekenden kun je het aan mijn
gezicht zien als het een week niet heeft gewaaid.” Maar
over het algemeen is Robert een positief mens. Ook uit
het negatieve weet hij het positieve te halen. ,,Als er
geen wind staat, heb ik eindelijk eens tijd om klusjes te
doen bij de molen. Ik hoef me nooit te vervelen.”

10 SynVol

Als kind kreeg Robert de diagnose PDD-NOS.
,,Maar ik was het hier niet mee eens. Ik kon
me totaal niet vinden in de omschrijving
die bij deze vorm van autisme hoort. Ik
liet me onderzoeken en wat bleek: ik heb
voor 95% het Syndroom van Asperger. Die
omschrijving past beter bij mij, maar ik laat
me moeilijk in een hokje stoppen. Ik vind
het ook niet zo belangrijk. Ieder mens
heeft wel iets van autisme in zich.”
Sinds 2008 woont Robert in
woonlocatie Elzengaarde in HendrikIdo-Ambacht. De 14 cliënten die daar
wonen, krijgen ondersteuning van
Syndion. ,,Misschien dat ik ooit wel
verhuis naar een plek dichter bij de
molens in Zeeland, maar aan de
andere kant: Ik woon hier prima.
Alles is heel goed bereikbaar. De
Elzengaarde ligt lekker centraal.
En voor mijn familie is het ook
fijn dat ik een beetje in de buurt
woon.”
Een jobcoach begeleidt Robert
bij zijn werkzaamheden op
de molens. ,,En toevallig
is dat ook nog eens mijn
schoonzus”, zegt Robert vol
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“Ik doe wat ik leuk vind.
Wie wil dat nou niet?”
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trots. ,,Zij is werkzaam bij Syndion en bood aan mijn vrijwillige
jobcoach te worden. Eens in de zoveel tijd komt ze langs in
Zeeland om te kijken hoe alles gaat. Het is fijn dat er iemand is
waar op je terug kan grijpen als het nodig is. Mensen met een
gewone baan hebben de vakbond, ik heb mijn schoonzus.”
,,Toen ik jonger was, waren er wel mensen die zeiden: ‘Jongen
waar begin je toch aan? Dat kun je toch helemaal niet’. Maar aan
dat soort mensen heeft Robert lak. “Ik trek me er niks van aan,
want als ik dat zou doen, kan ik net zo goed de hele dag in mijn
bed blijven liggen.”
Dit soort reacties daagden Robert in zekere zin ook uit om juist
wél dat molenaarsdiploma te halen. En ook dit keer koos hij niet
voor de makkelijke weg; hij haalde zijn diploma in België. ,,Tien
zaterdagen ging ik samen met mijn vader naar de cursus.” Na die
tien theorielessen moest er examen gedaan worden. ,,Eigenlijk
had ik dat op een Belgische molen moeten doen, maar ik regelde
zelf dat ik op de molen in Dordrecht examen mocht doen.” Ook
op deze molen is Robert, naast de twee molens in Zeeland,
regelmatig te vinden. ,,Ik vind het gewoon heerlijk om op de
molen te zijn. Je bent met de wind bezig. Geen dag is hetzelfde.
Soms kan het stormen, dan weer is het windstil. Ja, molens zijn
echt mijn passie. Ik doe wat ik leuk vind. Wie wil dat nou niet?”

SAMENVATTING

Robert maakte van zijn passie zijn
beroep.
Iets waar veel mensen van dromen,
maar wat lang niet iedereen lukt.
Zeker niet als je een beperking heb
t.
Robert woont in Hendrik-Ido-Ambac
ht op de Elzengaarde.
Hij werkt als molenaar in Zeeland.
Elke dag reist hij ver met de trein.
Maar dat geeft niet, hij geniet van de
rit.
Hij vindt het veel vervelender als het
niet waait.
Dan kan de molen niet draaien!
Robert heeft veel moeite gedaan voo
r zijn molenaars diploma.
Vanuit Syndion kreeg hij ondersteu
ning.
En ook van zijn schoonzus, die zijn
vrijwillige jobcoach is.
Ik vind het echt heerlijk om op de mo
len te zijn, zegt hij.
Ik doe gewoon wat ik leuk vind. Wi
e wil dat nou niet?
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Tom pest zijn collega, en leert
dat hij zijn collega daarmee
heel verdrietig maakt.

Hee Kees, je lijkt op een
ROOIE KOOL!

PESTEN

Tom kijkt op TV naar een programma
over pesten.

Of uitlachen!
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Bijvoorbeeld
schelden.

Degene die gepest wordt,
voelt zich snel minderwaardig.

Of roddelen.

En krijgt angst
voor andere mensen.

Degene die gepest wordt, is vaak verdrietig
en voelt zich eenzaam.

Tekeningen: www.arjanvanderlinden.nl

Sorry Kees! Het was
niet aardig om je te plagen.

Praat dan met iemand die
jou kan helpen!

Ik heb een
verrassing:

Help degene die gepest wordt!
Laat hem niet alleen.

Ik had Kees nooit mogen pesten!

Cool he!

Want pesten is nooit O.K.!
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Maarten beklimt
de Mont Ventoux
voor het goede doel
Tekst: Helmine Hello / Foto’s: Sonja Bron

Op een herfstdag rijd ik naar woonlocatie Elzengaarde in Hendrik-Ido-Ambacht, waar Maarten van Es al 9 jaar woont.
Als de liftdeur opengaat zie ik hem staan, in de deuropening van zijn appartement. Ik krijg een stevige handdruk.
Wanneer ik mijn jas ophang in de hal, valt mijn blik op een vitrine vol met prijzenbekers. Ik vraag Maarten wat voor
bekers dat zijn. “Gewonnen met bowlen”. Zelf staat hij er niet lang bij stil en we lopen naar de woonkamer.
Als zijn moeder, die ook aanwezig is, iets te drinken
inschenkt, vertelt Maarten dat hij blij is met zijn woning.
“Het is fijn dat ik buiten op het balkon van mijn appartement kan zitten”, voegt hij toe. Hij vertelt, dat hij vier
dagen per week werkt in de groenvoorziening bij de
gemeente Zwijndrecht. “Op dit moment zijn we heel veel
aan het snoeien. Er moet ook geschoffeld worden rondom de vaste planten. Ik ga altijd op de fiets naar mijn
werk en ook fiets ik af en toe met mijn vader.” Maarten is
een sportieve man! Hij lijkt het allemaal vanzelfsprekend
te vinden. Ook voor goede doelen zet hij zich, samen met
zijn ouders, sportief in. Deze zomer fietste hij in Frankrijk
de Mont Ventoux op; een berg van bijna 2000m hoog
die ook wel de ‘Reus van de Provence’ genoemd wordt.

ving: ‘Aan het begin is het bosachtig en aan het einde
is het helemaal kaal en ook meteen een stuk kouder. Ik
moest dit jaar op de top een jasje aan doen. Het was bovenop ook druk met auto’s die er wilden parkeren. Je wilt
dan het laatste stukje iets harder fietsen, maar er stonden
auto’s in de weg en die maakten dat lastig. Met de Strava
App kun je zien of je een persoonlijk record rijdt, maar
dat is niet gelukt omdat er een auto in de weg reed.’

Maarten en zijn moeder vertellen hoe ze ertoe zijn
gekomen deze berg op te fietsen. ‘Mijn ouders zitten op
een ‘goede doelen koor’ en de dirigent daarvan organiseert fietsevenementen.’ Zijn moeder vult aan: ‘Het
Inspire2LiveChoir is een koor, dat uitsluitend zingt voor
kankerbestrijding. We bestaan nu acht jaar en hebben
200 leden. Vanuit dit koor is het ‘Inspire2Live Music-Classic fietsteam’ ontstaan. Sinds een aantal jaar haalt het
fietsteam sponsorgeld op door de Mont Ventoux te
beklimmen.

Maarten is niet zomaar een beetje sportief, want hij
bowlt ook op maandagavond en is lid geweest van de
korfbalvereniging. Sinds kort is hij daarmee gestopt, omdat hij dat niet goed meer kon combineren met andere
dingen. “Je houdt ook van voetbal”, zegt zijn moeder,
“maar daar kijk je liever naar… “
Daar is Maarten het mee eens.

“Samen met alle andere acties die we organiseren voor
kankerbestrijding halen we gemiddeld €100.000 op”,
aldus Maartens moeder. “Dit jaar zitten we met alle acties
bij elkaar al aan de €110.000! Zo mooi dat Maarten hieraan meedoet!”

INSPIRE2LIVE
“We bivakkeerden met veertig mensen een hele week
op een camping. Het voelde ook een beetje als vakantie,
maar het ging wel echt om het goede doel. “We zorgen
actief dat er geld binnen komt door middel van acties”,
benadrukt Maarten’s moeder. Ik ben benieuwd hoe die
beklimming dan verliep, en hoe het was bovenop die
roemruchte hoge berg, die zo ver uittorent boven het
vlakke landschap. Maarten neemt me mee in zijn bele-
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Het ‘goede doelen koor’ Inspire2LiveChoir zamelt
nu geld in vooronderzoek naar alvleesklierkanker
en ontwikkeling van eenbehandelmethode onder
de naam ‘Support Casper’.
Meer info op: www.supportcasper.nl en
http://www.inspire2livemusic-classic.nl/415516908
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NIEUWS
ZIN IN
GEZELSCHAP
OP ZATERDAG?
Vind jij het leuk om op zaterdag met leeftijdsgenoten
iets doen, maar weet je niet goed wat of waar? Kom
dan naar SYNza! SYNza betekent Zaterdagactiviteiten
van Syndion.
Thuiswonende tieners en jongeren vanaf 12 jaar
met een indicatie kunnen meedoen. SYNza wordt
door professionele begeleiders en vrijwilligers in
drie plaatsen georganiseerd: Sleeuwijk, Leerdam
en Giessenburg.

We starten om 16 uur met wat te drinken en we kletsen
over hoe het met iedereen is. Dan gaan we leuke dingen
doen; voetballen, muziek maken of luisteren, spelletjes
doen; precies waar jullie die avond zin in hebben. Met
elkaar koken en eten we en om 20.00 uur gaat iedereen
weer naar huis.
Zou jij ook graag naar SYNza gaan? Neem dan
contact op met het Cliëntservicebureau van Syndion:
clientservicebureau@syndion.nl of bel naar 0183651155.

OUTSIDERART
HEEFT NIEUW
ATELIER IN
ULO GEBOUW
OutsiderArt is op 24
oktober verhuisd van de
Kortendijk naar het ULO gebouw aan de Zusterstraat 31 in
Gorinchem. De kunstenaars en begeleiders werken daar in
hun nieuwe atelier. Ze hebben drie ruime ruimtes om hun
creativiteit te ontplooien op de benedenverdieping en delen
de kantine met keuken gezellig met andere gebruikers.
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10 JAAR
OUD
Op 22 november vierden cliënten met
hun familieleden het tienjarige bestaan
van DAC Sleeuwijk! Er werd feestelijk
geluncht en daarna was het vooral nog
lang gezellig in Sleeuwijk. We hopen
dat het nóg tien jaar zo
gezellig mag zijn. Van
harte aan alle cliënten
en medewerkers met
dit jubileum!

DORDRECHT KOOKGROEP
Ken jij de Kookgroep in Dordrecht al? Voor een prikkie kunnen cliënten aanschuiven bij een maaltijd die
vrijwilligers maken met begeleiders en cliënten. Lekker, hartstikke gezellig én nuttig! Je kunt ook tips en
adviezen krijgen over je ontvangen post, over je werk of geldzaken.
De Kookgroep is elke maandag, woensdag en donderdag open. Eet je ook een keertje mee? Neem dan
contact op met Ingeborg de Vos op 06 – 12215209.
Let op, er zijn twee locatie voor de Kookgroep Dordrecht:
• Maandag 16.30 - 19.30 uur • Noorderkroonstraat 160
• Woensdag 16.30 - 19.30 uur • Burg. de Raadtsingel 23
• Donderdag 16.30 - 19.30 uur • Burg. de Raadtsingel 23

DE SAAK
NAAR
LINGEBOS
NAH ATELIER
IS VERHUISD
NAAR DE
MARCONIWEG
Ook het NAH atelier, voor mensen met een
niet-aangeboren hersenletsel, is verhuisd. Hun
nieuwe atelier is ingericht aan de Marconiweg 9
in Gorinchem. De afgelopen weken heeft deze
dagbestedinglocatie aan de Marconiweg een
grote metamorfose ondergaan.

Locatie de Saak was voorheen werkzaam vanaf
twee locaties; de locatie aan de Marconiweg en
een locatie in het
Lingebos. De afgelopen
maanden zijn de
begeleiding en cliënten
van locatie de Saak
druk bezig geweest
om beide locaties
samen te voegen
in het Lingebos. In
samenwerking met
Staatbosbeheer
worden er diverse
werkzaamheden in het
Lingebos uitgevoerd
om het bos te
onderhouden.
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Duurzaamheid en hergebruik is hot: ook binnen Syndion! Op een aantal van onze
dagbesteding- en werklocaties zijn begeleiders en clienten onvoorstelbaar creatief in het
creëren van nieuwe producten van oude materialen. Al die spullen zijn ook nog eens super
leuk en hip. Een tip dus voor de feestdagen!

Multomap en schrift met
spijkerstofhoes
Knuffel poes “Ollie”,
gemaakt van gebruikte
spijkerbroeken.
Prijs € 6,95

Wolkje van spijkerstof met een muziekdoosje
voor baby’s
Prijs € 9,95
Olifant van spijkerstof die aan de muur
gehangen kan worden
Prijs € 14,95
Schriften met een spijkerstofhoes
Prijs € 4,95
Multomap (hergebruik) met een
spijkerstofhoes
Prijs € 4,95

Schrift met een hoes van gerecycled plastic.
Prijs € 4,95
Vlaggenlijn van gerecycled plastic
Prijs € 6,95

Waar te koop?
Pand18, Kerkstraat
18 in Leerdam.
www.syndion.nl/p
and18
Open: ma 13.00-16
.30 uur,
di t/m vrij 10.00 - 16
.30 uur.
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Organizer van gedragen spijkerbroeken.
Prijs € 12,95

Een paar vragen aan de makers van dit toffe
spijkergoed bij Pand18 in Leerdam.
Waar komen de spijkerstof en het plastic vandaan
dat jullie tot producten verwerken?
Spijkerstof krijgen van we medewerkers, familie en
van mensen die gewoon in de winkel langs komen
en weten dat wij hier iets van kunnen maken.
De oude plastic tasjes komen bij een heleboel
mensen vandaan! Ook hebben we op het intranet
van Syndion een oproep aan collega’s gevraagd mee
te verzamelen.

Spijkerstof olifant.
Prijs € 14,95
Kaarten met spijkerstof.
Prijs € 1,95

Wie heeft de ontwerpen verzonnen?
We hebben alles met elkaar bedacht!
Welk duurzaam product vinden jullie klanten het
leukst?
Bezoekers reageren altijd enthousiast! Het meeste
worden de spijkerstof schorten, de schriften met
spijkerstof en de witte mappen met spijkerstof hoes
verkocht. Deze witte mappen komen van Syndion
locaties waar vroeger ondersteuningsplannen in
werden bewaard. Wij vonden het jammer om dit
weg te gooien en hebben er iets voor bedacht.
Blijkbaar vinden de mensen dit leuk, zo cool!

Spijkerstof schort gemaakt van
gedragen spijkerbroeken.
Prijs schort klein € 8,95, groot € 14,95

Tot slot willen we nog zeggen dat we er met veel
plezier aan werken. Als u nog plastic tasjes heeft
liggen, dan willen wij die graag hebben zodat we
door kunnen blijven gaan met het maken van leuke
producten!
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TIPS!
HOERA,
IK KOOK!
Hoera, ik kook! is een kookboek met heldere uitleg en bij iedere stap
een foto. In het boek staan meer dan 70 eenvoudige recepten van
voorgerechten, lunchgerechten, maaltijden, salades, soepen, nagerechten
en gebak. De schrijver, Nico Luitwieler, heeft jarenlang ervaring in
kookgroepen voor mensen met een verstandelijke beperking.
Uitgave Cavent / Prijs € 26,45

OMGAAN MET
AFHANKELIJKHEID
IN DE ZORG
Mensen met een beperking zijn
vaak afhankelijk. Hoe vinden zij
dat? En wat kun je eraan doen?
De Universiteit voor Humanistiek
heeft onderzoek gedaan om die
vragen te beantwoorden. Het onderzoek ging vooral over mensen
met een verstandelijke- of meervoudige beperking.
Er is een filmpje gemaakt over het onderzoek en over wat je kunt
doen als je je op een onprettige manier afhankelijk voelt:
https://www.uvh.nl/afhankelijkheid
De uitslagen van het onderzoek zijn ook in te zien. Er is informatie
voor cliënten, verwanten en voor begeleiders:
https://www.youtube.com/watch?v=VIyWuxe5PM0
Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de Kwaliteitsagenda
voor de Gehandicaptenzorg in opdracht van het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Zie: www.persaldo-onlinecursus.nl
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PICTOGENDA
AGENDA EN
KALENDER
Bij Pictogenda kun je een agenda
met pictogram stickers bestellen
voor het nieuwe jaar. Je kunt ook
een abonnement nemen op de
agenda, zodat je elk jaar vanzelf de
nieuwe inhoud ontvangt. Ook heel
handig is de grote kalender om op
te hangen. Als de stickers voor de
agenda of kalender op zijn, dan kun
je een nieuwe set stickers bestellen.
Kijk voor meer informatie op:
www.pictogenda.nl

HET
INTERNET

EN IK

ORNAMIN
BORD MET
AFLOPENDE
BODEM
Met dit bord met aflopende bodem kan
het eenvoudiger worden om zelfstandig te
eten. De schuin aflopende bodem maakt het
eten van bijvoorbeeld soep heel simpel. Een
antislip ring aan de onderkant voorkomt dat
het bord gaat schuiven. Dit maakt het bord
ideaal voor eenhandig gebruik.
www.hulpmiddelwereld.nl

Informatie zoeken, filmpjes kijken en e-mailen. Het internet
is heel handig. Maar let wel
op! Zorg dat jouw internetverbinding veilig is. Dat niemand
anders jouw wachtwoorden
kent. En dat jouw foto’s niet
voor iedereen zichtbaar zijn.
Hoe je dat doet, lees je in
dit boek. Je leest ook hoe je
veilig online kunt winkelen.
En hoe je een hoge internetrekening voorkomt.
Een boek vol tips en trucs, geschreven in makkelijke
taal.
Het boek kost € 15,- Je kunt het bestellen via:
www.eenvoudigcommuniceren.nl/informatief/hetinternet-en-ik

TOESLAGEN

EENVOUDIG
UITGELEGD

Heb je een zorgverzekering, een huurhuis of kinderen? Dan kan je
hiervoor misschien een bijdrage in de kosten krijgen. Zo’n bijdrage heet
een toeslag. Heel veel huishoudens maken gebruik van de toeslagen
van de Belastingdienst. Dat gaat helaas vaak mis. Mensen vragen te
veel, te weinig of helemaal niets aan. Dat veroorzaakt veel problemen
en armoede. Webhulp Steffie legt ze daarom eenvoudig uit op de
website: Uitlegtoeslagen.nl
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Dienstverlening en ondersteuning aan mensen met een beperking
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